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Kun silta rakennetaan liikuntasaumattomana, silta muodostaa maan kanssa teknis-

taloudellisesti edullisen rakenteen. Suomessa liikuntasaumattoman sillan pituus 

liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen rajataan 35 metriin ajoneuvoliikenteen silloilla. 

Tutkimusprojektin Sillan ja maan yhteistoiminta osakokonaisuutena tämä opinnäyte antaa 

lisätietoa tutkimusprojektin tavoitteelle suunnitteluohjeiden laatimiseksi pitkille 

liikuntasaumattomille silloille. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa liikuntasaumattoman sillan ja maan 

yhteistoiminnasta kokeellisen tutkimuksen avulla. Lisäksi tavoitteena on ollut kerätä tietoa 

sillan kannen lämpötiloista ja muodonmuutoksista. 

Tutkimuksen alkuosassa määritellään liikuntasaumaton silta ja sen yhteydessä käytetyt 

nimitykset. Seuraavaksi on esitetty liikuntasaumattoman sillan nykyiset Tiehallinnon 

mitoitus- ja mallinnusperusteet. Lisäksi on perehdytty mitoitusperusteisiin käytännön 

sillansuunnittelun ongelmien esiin tuomiseksi. 

Koekohteeksi valittiin vaakageometrialtaan suora Haavistonjoen silta, jonka pidempi 

liikepituus tutkimuksien perusteella on yli 30 metriä. Sillan päädyt ovat kohtisuorassa 

sillan pituussuuntaa vastaan. Silta on perustettu teräsputkipaaluilla, jotka on kiinnitetty 

jäykästi sillan rakenteisiin. 

Siltaan asennetut anturit ja mittalaitteet valmistettiin ja kalibroitiin TTY:n 

Rakennetekniikan laitoksen koehallissa. Kehitystyössä huomioitiin sekä antureiden ja 

mittalaitteiden toimintavarmuus että asennustyön ja –kohtien asettamat rajoitteet. 

Mittalaitteet asennettiin sillan rakentamisen aikana. 

Tutkimuslaitteistolla mitataan Haavistonjoen sillan päätypalkin ja –penkereen rajapinnassa 

ja välitukien alapäiden pinnassa vaikuttavaa maanpainetta. Lisäksi sillasta mitataan 

pääraudoituksen venymiä, kansirakenteen lämpötiloja, sillan pituutta ja sillan rakenneosien 

siirtymiä. Myös päätypenkereen lämpötiloja mitataan päätypalkin takana ja 

teräsputkipaalujen pinnassa. 

Seuraavaksi esitetään alustavat mittaustulokset. Opinnäytetyön viimeisessä osassa tehdään 

sillasta FEM-malli, jonka tuloksia verrataan mitattuihin tuloksiin. Saatujen tulosten 

perusteella liikuntasaumaton silta käyttäytyy ennakko-odotusten mukaisesti. 
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Abstract

TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

Department of Civil Engineering 

Laboratory of foundation and soil structures 

LAAKSONEN, ANSSI: Soil-structure interaction of integral abutment bridge 

Master’s thesis 160 pages, 76 appendixes 

Supervisors: Prof. Jorma Hartikainen, M.Sc. Matti Piispanen 

Funding: Finnish Road Administration 

May 2004 

Keywords: integral abutment bridge, thermal expansion length, earth pressure, thermal 

expansion, module of subgrade reaction 

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

When constructed as an integral abutment bridge, a bridge forms a construction with the 

soil, which is favorable in terms of technology and economy. In Finland the length of an 

integral abutment bridge from the center of thermal movement to the approach embank-

ment is restricted to 35 m for bridges for road transport. As part of the research project 

Soil-structure Interaction, this thesis provides further data for the target of the project to 

prepare design instructions for long integral abutment bridges. 

The aim of this study has been to collect data from soil-structure interaction of an integral 

abutment bridge by testing. A further aim has been to collect data from the temperatures 

and deformations of a bridge deck. 

In the first part of the thesis, an integral abutment bridge and the related denominations 

used are defined. In the second part, the current design and modeling basis of Finnish Road 

Administration is presented. The design basis is also dealt with to highlight problems en-

countered in the design and engineering of bridges in practice. 

The Haavistonjoki bridge was chosen as the test object. It is straight in horizontal geometry 

and according to research done its longer thermal expansion length exceeds 30 m. The 

ends of the bridge are perpendicular to the longitudinal direction of the bridge. The bridge 

is founded on steel pipe piles fastened through a rigid joint to the structures of the bridge. 

The sensors and testing equipment installed in the bridge were made and calibrated in the 

testing hall of the Institute of Structural Engineering in Tampere University of Technology. 

The reliability of the sensors and testing equipment and the restrictions by the installation 

work and installation points were considered in the development work. The testing equip-

ment was installed during the construction of the bridge.   

The testing equipment is used to measure earth pressure acting in the interface of the inte-

gral abutment and the approach embankment and in the surface of the lower ends of the 

piers in the Haavistonjoki bridge. The extent of elongation in the main reinforcement, tem-

peratures in the deck structure, the length of the bridge, and displacements of the structural 

elements of the bridge are also measured. Further, temperatures in the approach embank-

ment are measured behind the integral abutment and on the surface of the steel pipe piles. 

In the next section of the thesis, the preliminary test results are presented. In the last sec-

tion, a FEM model of the bridge is created and its results are compared to the test results. 

The results obtained show that the integral abutment bridge performs according to the ex-

pectations.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA MERKINTÖJEN SELITYKSET 

FEM Finite element method (Elementtimenetelmä) 

RHK Ratahallintokeskus 

TIEH Tiehallinto 

TTY Tampereen teknillinen yliopisto 

PDA Pile Driving Analysis (paalun dynaaminen koekuormitus) 

K0 lepopainekerroin 

KP passiivipainekerroin 

KA aktiivipainekerroin 

 kitkakulma 

A500HW betoniraudoituksen terälaatu 

 A Kuumavalssattu 

500 Myötöraja 

H Harjatanko 

W Hitsattava 

RSO Rautatiesiltojen suunnitteluohjeet 

KRT käyttörajatila 

MRT murtorajatila 

D paalun halkaisija 

t paalun seinämän paksuus 

K  betonin nimellinen kuutiopuristuslujuus mitattuna särmiltään 150mm 

olevasta kuutiosta [MPa] 

M6-20 ruuvien tyyppi 

 M Metrinen kierrejärjestelmä 

6 Nimellinen halkaisija [mm] 

20 Nimellinen pituus [mm] 

XPS umpisoluinen suulakepuristettu polystyreeni 

Teräsprofiilit:

 P 80*120*5 

P putkiprofiili 

80*120 suorakaideputken ulkomitat 

5 seinämävahvuus 
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P 48.3*4 

P putkiprofiili 

48,3 pyöreän putken ulkohalkaisija 

4 seinämävahvuus 

L 70*70*7 

L L-teräs 

70*70 laippojen pituudet 

6 seinämävahvuus 

Hiontalaitteiden karkeusasteet:

P 80 

P 100 

P 180 

P 600 , 

joissa luku ilmaisee hiomalaitteen karkeusasteen. Mitä pienempi luku on sitä 

karkeampi hiomalaite on. 

RS-232C sarjaliikenneporttien liitäntästandardi. 

COM sarjaliikenneportti 

ø poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisen kappaleen halkaisija 

PNS pienin neliösumma 
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1. Johdanto 

Suomessa on yhteensä yli 20 000 siltaa ja uusia valmistuu noin 250 kappaletta vuodessa. 

Vuodessa valmistuvista silloista  200 on ajoneuvoliikenteen siltoja ja noin 35 ratasiltoja. 

Vain kevyelle liikenteelle on tarkoitettu 15 siltaa. Rajatuilla sillan pituuksilla silta voidaan 

tehdä maata vasten liikkuvana eli liikuntasaumattomana. Tällöin silta muodostaa maan 

kanssa toimivan kokonaisuuden. Siltatyyppi ja sen yhteydessä käytetyt termit määritellään 

luvussa 2. Uusista ratasilloista lähes kaikki sillat ovat liikuntasaumattomia. Alle 70 metrin 

pituisista ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen silloista suurin osa on 

liikuntasaumattomia. 

Tampereen teknillisessä yliopistossa on tehty aiheeseen liittyvää tutkimusta. 

Teräsputkipaalujen sivukapasiteettia on tutkittu lähteessä [12] Sillan ja maan 

yhteistoimintaan on perehdytty lähteessä [13]. Sillan paalutusta on tutkittu Tähtiniemen 

sillassa [5].  

Nykyinen Tiehallinnon ohjeistus rajaa liikuntasaumattoman sillan pituuden 

liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen 35 metriin ajoneuvoliikenteen sillassa ja 45 metriin 

kevyen liikenteen sillassa [45]. Ratasilloissa puolestaan rajoitteeksi asetetaan 

kokonaisliikkeen yläraja 50 mm, joka vastaa teräsbetonisella sillalla noin 70 metrin 

pituutta liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen [22] Nykyisissä määräyksissä ja ohjeissa 

annetaan myös laskentaperusteet sillasta tehtävään rakennemalliin [38,39,43,45]. Osa 

annetuista laskentaperusteista saattaa johtaa sillan rakenteiden liialliseen ylimitoitukseen 

[9].

Liikuntasaumaton silta on taloudellinen rakenneratkaisu, koska sillassa ei ole 

liikuntasaumalaitteita eikä välttämättä erillisiä maatukia. Tällöin sekä 

liikuntasaumalaitteiden huolto- ja uusimiskustannukset että liikuntasaumalaitteiden 

huonosta kunnosta johtuvat sillan rakenteiden korjauskustannukset jäävät pois. 

Siltatyypissä ei välttämättä ole laakereita lainkaan, jolloin myös näiden huolto- ja 

uusimiskustannukset jäävät pois. Lisäksi siltatyypin rakentamiskustannus on pienempi 

kuin sellaisen siltatyypin, jossa on liikuntasaumalaitteet ja laakerit. Rakentamiskustannus 

on pienempi, koska päätypenkereestä maatuille aiheutuva kaatava maanpaineen vaikutus 
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voidaan kumota vastakkaisille päädyille kannen välityksellä. Myös rakenteen 

kokonaismassoja saadaan vähennetyksi, koska massat siirtyvät rintamuurista puskupalkille. 

Liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoimintaa on tutkittu lähteessä [46]. 

Tämä diplomityö on osa laajempaa tutkimusta, jonka tavoitteena on saada 

suunnitteluohjeet pitkille liikuntasaumattomille silloille. TTY:n Pohja- ja maarakenteiden 

laboratorio tekee tutkimusta liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminnasta. 

Tutkimuksen osana tämä työ muodostaa osaprojektin Haavistonjoen sillan kokeellinen ja 

laskennallinen tutkimus. Koko tutkimusprojektin rakenne on kuvattuna kuvassa 1.1. 

Kuva 1.1  Tutkimusprojektin rakenne 

Kuva 1.1 Tutkimusprojektin rakenne. Lisäksi tavoitteena on instrumentoida vino tiesilta kesällä 2005. 

Tässä diplomityössä on keskitytty teräsbetonisen liikuntasaumattoman suorapäisen sillan ja 

maan yhteistoimintaan. Työssä päätehtävinä on ollut valita mitattavat suureet, asentaa ja 

valmistaa tarvittavat mittalaitteet, tulkita mittaustuloksia alustavasti ja tehdä vertaileva 

FEM-mallinnus. Lisäksi tehtävinä on ollut syventyä nykyisiin määräyksiin ja ohjeisiin ja 

Pitkien liikuntasaumattomien siltojen suunnitteluohjeet 

Tiehallinto

RHK / VR-Rata

Liikuntasaumattoman sillan ja penkereen yhteistoiminta 2002 

Tiehallinto / Tieliikelaitos 

Matti Manelius, Panu Tolla 

Sillan ja maan yhteistoiminta 2002-2006 

Tiehallinto / RHK / TTY Pohja- ja maarakenteiden laboratorio 

Tiesilta 2003-2004 

Haavistonjoen sillan 

kokeellinen ja 

laskennallinen  

tutkimus 

Anssi Laaksonen 

Ratasilta 2004-

2006

Kirjallisuus-

tutkimus ja 

laskennallinen 

tutkimus 

Olli Kerokoski 

Ratasilta 2004 

Imatra Steelin 

sillan kokeellinen 

ja laskennallinen 

tutkimus 

Anssi Laaksonen 

Tiesilta 2003-

2006

Kirjallisuus-

tutkimus ja 

laskennallinen 

tutkimus 

Olli Kerokoski 
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perehtyä  mittaustekniikkaan. Mittaustulosten varsinainen analysointi ei sisälly tähän 

opinnäytetyöhön.

Työn ensimmäisenä päätavoitteena on ollut kokeellisen tutkimuksen avulla saada lisätietoa 

päätypalkin takana olevan päätypenkereen alustaluvusta sekä selvittää sillan rakenteiden ja 

maan yhteistoiminta. Toisena päätavoitteena on ollut hankkia mittaustuloksia välitukien 

pilarien alapään kyljessä olevan jäätyneen maan alustaluvusta. Tavoitteena on ollut myös 

saada lisätietoa sillan kannen lämpötiloista ja muodonmuutoksista eri vuorokauden aikoina 

ja eri vuodenaikoina. 

Tutkimuksen taustaksi luvuissa 2 ja 3 on selvitetty, mikä on liikuntasaumaton silta ja mitkä 

ovat sen nykyiset mitoitusperusteet. Lisäksi luvussa 3 on esitelty, mitä ongelmia 

liikuntasaumattoman sillan mallinnuksessa ja mitoituksessa on. Luvussa 4 on esitelty 

instrumentointikohde ja esitetty valitut mitattavat suureet. Anturien ja mittalaitteiden 

valmistus ja toimintaperiaate on esitetty luvussa 5. Varsinainen mittalaitteiden asennus ja 

mitatun datan siirto on esitetty luvussa 6. Mittaustuloksiin ja niiden käsittelyyn on 

perehdytty luvuissa 7 ja 8. Alustavia vertailulaskelmia FEM-mallin kanssa on esitetty 

luvussa 9. 
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2. Liikuntasaumaton silta 

2.1 Liikuntasaumattoman sillan määrittely 

Liikuntasaumaton silta on siltatyyppi jossa päällysrakenteen pää liikkuu päätypenkereessä. 

Siltatyypissä ei ole laisinkaan liikuntasaumalaitetta. Siltatyypin eri osien nimitykset 

näkyvät kuvassa 2.1. 

Kuva 2.1  Liikuntasaumattoman sillan osien nimityksiä (tässä laakeriton siltatyyppi) 

Suurimmalla osalla silloista voidaan erottaa kaksi rakenteellisesti toisistaan poikkeavaa 

osaa: alus- ja päällysrakenne. Tässä siltatyypissä alusrakennetta ovat välituet, päätytukien 

paalut ja mahdollinen erillinen päätytuki. Maa- ja päätytuki yhdistävät siltarakenteen 

muuhun liikenneväylään. Maata vasten liikkuvilla silloilla puhutaan päätytuesta, joka 

kuvaa rakenneosaa paremmin. Päällysrakenteeseen maata vasten liikkuvassa sillassa 

kuuluvat kansirakenne, pintarakenteet sekä varusteet ja laitteet. Tähän ryhmään kuuluvat 

myös sekä päätytuki että siipimuurit. Päätypenger on päätytuen takana oleva maapenger ja 

pengerluiska. [9] 

Sillan kokonaispituus on siipimuurien päiden välinen suurin etäisyys mitattuna sillan 

reunalinjoja pitkin. Jännemittojen summa  on sillan keskilinjaa pitkin mitattu etäisyys 



16

päätytukien tukilinjalta toiselle [10]. Liikuntakeskiö  on paikka sillan pituussuunnassa, 

jonka oletetaan pysyvän paikallaan sillan pituuden muuttuessa lämpötilan mukaan. 

Liikuntakeskiö määritellään siltarakenteen eri osien jäykkyyksien suhteessa. 

Liikuntakeskiöstä käytetään myös nimitystä liikekeskiö [35]. Liikepituus puolestaan on 

mitta liikuntakeskiöstä päätypenkereen ja -tuen rajapintaan.  

Kuvassa 2.2 on esitettynä tavanomaisimpia maa- ja päätytukirakenteita. Ylimmät kolme 

ovat nimitykseltään maatukia ja alimmat kolme päätytukia. Päätytuki ei tue maata vaan 

toimii yksinomaan päällysrakenteen tukena. Se on yleensä paalujen, pilarien tai tiivistetyn 

pengertäytön varaan tuettu poikittainen palkki (kuva c). Päätytukivaihtoehdoista kuva c) on 

penkereenvarainen. Sekä kuva d) että kuva e) ovat tukipaalujen varaan perustettuja. [10] 

Kuva 2.2  a) Massiivinen maatuki   b) Jalallinen maatuki   c) Penkereenvarainen päätytuki 

d) Ulokesillan päätytuki  e) Teräspaalupäätytuki 

Sillarakennuksen perusteet, Järvinen V. 2001 [10] 

Kuva a) tyypillinen maatuki ja kuvassa b) on kaksi tyyppiä jalallisesta maatuesta. 

Päätytukirakenteissa rakenteen massaa siirtyy alusrakenteella päällysrakenteelle. Myös 

kokonaismassojen määrä vähenee, kun ei ole erillistä maatukea. 
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2.2 Tyypillisimpiä liikuntasaumattomia siltoja 

Liitteissä 1.1-1.7 olevat sillat on suunnitellut A-insinöörit OY / Siltaosasto [9]. 

Liitteessä 1.1 on yleispiirustus tyypillisestä liikuntasaumattomasta siltatyyppistä, joka on 

perustettu teräsputkipaalujen varaan. Silta on teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta, jolla 

on kokonaispituutta 45,4 m. Tyypiltään silta on karkeasti jaoteltuna yleisin teräsbetoninen 

siltatyyppi, jos kehä- ja putkisiltoja ei oteta huomioon. 

Liitteessä 1.2 on alustava yleispiirustus jännitetystä betonisesta palkkisillasta, jolla on 

kokonaispituutta 39,0 m. Sillassa olevat ulokkeet ovat lyhyet, ja päätypalkki on kallistettu 

alareunastaan päätypenkereeseen päin. Rakenne on perustettu teräsputkipaaluille. 

Liitteessä 1.3 on yleispiirustus jännitetystä betonisesta ulokelaattasillasta. Silta on ratasilta 

ja sillä on kokonaispituutta 31,0 m. Ratasilloilla on erityispiirteitä verrattuna 

maantiesiltoihin siltojen erilaisesta rakentamistavasta johtuen. Ratasillat tehdään 

useimmiten olemassa olevan radan alle, jolloin ne ovat sivusta työnnettäviä. Liitteenä 

olevassa Tapolan alikulkusillassa pilarit (teräsputkipaalut) ovat olleet työnaikaisesti 

nivelellisesti kiinnitettyjä yläpäästään. Lopullisessa rakenteessa pilarit ovat jäykästi kiinni. 

Siltatyyppi, jossa teräsputkipaalut tulevat suoraan päätypalkin alle jäykästi kiinni, on 

esitettynä liitteessä 1.4. Tyypiltään silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, ja sen 

kokonaispituus on 70,0 m. Silta on perustettu teräsputkipaalujen varaan. Silta vastaa 

päätytukirakenteeltaan tutkimuksen kohteena ollutta Haavistonjoen siltaa. 

Lähellä pisintä sallittua liikuntasaumatonta siltaa on Jutilan ylikulkusilta liitteessä 1.5. Silta 

on kokonaispituudeltaan 80,0 m, ja se on perustettu teräsputkipaaluille. Pituus päätytukien 

tukilinjojen välillä on 69,6 m. Tyypiltään silta on betoninen jännitetty laattapalkkisilta. 

Varsinaiset erilliset päätytuet ovat liitteen 1.6 Kalkun viertotien risteyssillassa. Jännitetty 

betoninen palkkisilta on perustettu murskesora-arinan varassa oleville päätytuille. Sillan 

kokonaispituus on 81,0 m. Jännemittojen summa sillalla on 66,0 m. 



18

Uudemmantyyppinen sillan mahdollinen rakenneratkaisu on esitetty liitteessä 1.7. Sillan 

toinen pää on maata vasten liikkuva, ja toinen pää on perustettu erilliselle maatuelle. 

Tällöin vain sillan toisessa päässä on laakerit ja liikuntasaumalaitteet. Sillan 

kokonaispituus on 84,0 m ja jännemittojen summa on 72,0 m. 

2.3 Lyötävien teräsputkipaalujen käyttö sillanrakentamisessa 

Lyötävät teräsputkipaalut ovat yleistyneet Suomen sillanrakentamisessa 80-luvun lopusta 

lähtien. Tehokkaasti lyötynä teräsputkipaalulta saadaan korkea geotekninen kantavuus, 

joka saadaan varmennettua PDA-mittauksilla [36]. Mittaus mahdollistaa teräsputkipaalun 

teräskuoren korkean rakenteellisen kantavuuden hyödyntämisen täysimääräisesti. 

Useimmiten teräsputkipaalut betonoidaan ja raudoitetaan sisältä, lukuun ottamatta pitkän 

paalun alaosaa. 

Rautatiesilloissa teräsputkipaaluperustukset ovat kannattavia. Paalut voidaan lyödä radan 

sivussa katkaisematta rataa. Sillan kannet rakennetaan yleensä sivussa ja työnnetään 

paikalleen. Siirtotekniikat ovat kehittyneet niin, että teräsputkipaaluja voidaan hyödyntää 

jo sillan kannen siirtoradalla [36]. Porapaalut ovat kehittyneet ja syrjäyttäneet lyötävien 

teräsputkipaalujen asemaa sillanrakentamisessa. 

Teräsputkipaalut betonoidaan  ja raudoitetaan sisältä. Betonoitu teräsputkipaalu on 

liittorakenne, lukuun ottamatta liittymiskohtaa sillan päällysrakenteisiin. Myös 

liittymisalueella rakenne on liittorakenne, jos teräsputkipaalu on viety noin metrin 

päällysrakenteen sisään. Minimiraudoitus antaa varmuutta teräsvaipan korroosiota vastaan. 

Harjateräkset betonin sisällä säilyvät lähes ruostumattomina, vaikka teräsputki ruostuisi 

pois kokonaan. Myös ratasilloilla pätevät edellä mainitut asiat, lisäksi sisäpuolinen 

raudoitus toimii maadoitusreittinä. 

Teräsputkipaalujen liitokset sillan rakenteissa on mitoitettava tarkasti. Paalun yläpään 

ollessa jäykästi kiinni päällysrakenteessa  aiheutuu rakenteille suuria rasituksia 

lämpöliikkeistä johtuen. Liitoksissa on mietittävä, riittääkö betoniydin ilman teräskuorta 

rasitusten välittämiselle ja saako teräskuorta käyttää rakenteellisesti hyväksi kaikkialla. 

Tähän asiaan on perehdytty luvussa 3. 
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3. Liikuntasaumattoman sillan nykyiset 

mitoitusperusteet

Tässä luvussa keskitytään liikuntasaumattoman sillan mitoitusperusteisiin päätypalkin ja 

teräsputkipaalujen osalta. Lisäksi tässä luvussa on keskitytty myös sillasta tehtävän 

rakennemallin tekemiseen. Kohdassa 3.1 käsitellään Tiehallinnon antamia ohjeita ja 

kohdassa 3.2 käytännön mitoitusperiaatteita. Tässä luvussa myös esitellään ongelmia ja 

näkökantoja, minkä takia liikuntasaumattomia siltoja on lähdetty tutkimaan kokeellisesti. 

Rakenteet on suunniteltava niin, että ne riittävällä varmuudella kestävät niiden 

käyttötarkoituksen edellyttämät ominaisuudet kuormien ja ulkoisten olosuhteiden alaisena. 

Rakenteiden mitoituksessa voidaan käyttää useita menetelmiä, jotka perustuvat 

varmuuskertoimien tai tilastojen käyttöön. Mitoitusmenetelmät voivat olla myös 

kokeellisia.[17,48]

Maanpaineiden nimityksiä:

Lepopaine on maan ja rakenneosan välillä oleva paine, kun rakenneosa ei liiku maan 

suhteen. Passiivipaine on ja maan rakenneosan välille syntyvä paine, kun rakenneosa 

liikkuu lepotilasta maata vasten. Aktiivipaine on maan ja rakenneosan välillä oleva paine, 

kun rakenneosa liikkuu lepotilasta poispäin maasta.[33] 

Tässä työssä passiivipaineesta, joka ei ole täysin kehittynyt, käytetään nimitystä 

passiivipaine. Täysin kehittyneestä passiivipaineesta käytetään nimitystä täysi 

passiivipaine.

3.1 Tiehallinnon ohjeet 

Tiehallinnon määräyksissä ja ohjeissa annetaan ohjeita sillasta tehtävään rakennemalliin ja 

mitoitukseen. Rakennelaskelmien tarkoituksena on osoittaa, että rakenne täyttää 

määräyksissä ja ohjeissa niille asetetut vaatimukset [39]. Rakenteiden tulee olla turvallisia 

ja käyttötarkoituksiinsa sopivia. 
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3.1.1 Päätypalkin takana olevan päätypenkereen mallintaminen  

Tässä kappaleessa käsitellään suorapäisen sillan päätypenkereen mallintamista. 

Julkaisussa ”Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa 1999”[41] annetaan täyden 

passiivisen maanpaineen kehittymiseksi tarvittava siirtymä maata vasten tukeutuvan seinän 

korkeuden funktiona. Tiiviille hiekalle on annettu rajasiirtymä 0.002*seinän korkeus. 

Tämä raja-arvo on voimassa, jos passiivipaine tulee rakenteelle kuormituksena. Lisäksi 

ohjeessa todetaan että, jos passiivista maanpainetta  käytetään hyväksi rakenteen 

tukemiseen on vastaava rajasiirtymä tiivistetyllä soralla 0.01*seinän korkeus. 

Päätytuellisissa rakenteissa seinän korkeus on päätypalkin korkeus. 

Passiivipaine Pp lasketaan kaavasta

zKP pp **γ=  ,            (3.1)

missä 

)sin(1

)sin(1

φ
φ

−
+=PK           (3.2) 

KP = passiivipainekerroin     

 = maan tilavuuspaino 

z = syvyys maanpinnasta  

 = maan kitkakulma  

Päätypenkereen täyttömaan kitkakulmaksi oletetaan  =38°, jolloin passiivipainekerroin 

KP = 4.2. On huomattava kuitenkin, että rakenteisiin vaikuttaa ainakin lepopaine P0.

Lepopaine P0 lasketaan kaavasta 

zKP **00 γ=  ,           (3.3)

missä 

)sin(10 φ−=K           (3.4) 

K0 = Lepopainekerroin 

Kitkakulmalla =38° lepopainekerroin K0 = 0.38. Nämä täytyy ottaa huomioon 

laskettaessa alustalukuja. Laskettavat jouset tulevat välille lepopaineesta 
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passiivipaineeseen. Kun jouset toimivat lepopaineesta passiivipaineeseen, niin rakenteelle 

tulee kuormituksena lepopaine. Kun voima ja siirtymä tunnetaan, voidaan laskea maalle 

alustaluku eli jousivakio pinta-alayksikköä kohden. 

Voiman F ja siirtymän välillä jousessa vallitsee yhteys 

[ ]N*ukF =     [21]       (3.5) 

 missä 

 k = jousivakio 

 u = siirtymä 

 josta saadaan 

=
m

N

u

F
k            (3.6) 

josta edelleen saadaan muuttamalla voima paineeksi pinta-alayksikköä 

kohden

−
=

2

0

m

N

u

PP
k

p

A ,            (3.7) 

missä 

u  = lepopaineesta vaadittava siirtymä täyden passiivipaineen 

muodostumiseen 

kA = jousivakio pinta-alayksikköä kohden eli vaakasuora alustaluku 

päätypenkereen maalle 

Julkaisussa ”Sillan suunnittelun täydentävät ohjeet 2002”[45] on määrätty, että sillan tulee 

kestää 30 ˚C lämpötilan muutoksesta aiheutuvat sillan ja päätypenkereen 

vuorovaikutuksessa syntyvät voimat. Päätypalkin mallinnuksessa tulee huomioida myös 

mahdollisen raon syntyminen päätypalkin ja päätypenkereen rajapintaan. Edellä mainitussa 

julkaisussa mainitaan myös että raon suuruus on sama kuin päätypalkin siirtymä 20 ˚C

suuruisesta lämpökutistumasta.  

Päätypenkereen tiivistyksestä aiheutuva lepopaineen lisäys eli tiivistyslisä otetaan 

huomioon julkaisun ”Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa 1999”[41] kohdan 13.1 

mukaisesti. Lepopainetta voidaan myös alentaa käyttämällä kevytsorakiiloja 

päätypenkereissä (kuva 3.1). 
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Kuva 3.1  Lepopaineen määrittäminen palkin takana, ja kevytsorakiilan huomioiminen 

 Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa [41] 

Mallinnuksessa päätypalkin jouset ottavat heti voimia vaakaliikkeistä tai vasta sitten kun 

kyseinen rako on mennyt kiinni. Ennen kuin rako on mennyt kiinni, vaakavoimat välittyvät 

alusrakenteelle. Tämän jälkeen vaakavoimat menevät sekä alusrakenteelle että päätypalkin 

kautta päätypenkereeseen. Raon huomioon ottamista on käsitelty kappaleessa 3.2.7 

3.1.2 Päätypalkille tulevia kuormituksia 

Pystysuora liikennekuorma tiepenkereellä aiheuttaa vaakasuuntaista maanpainetta 

päätypalkille. Liikennekuormaksi otaksutaan kuormaluokassa I 20kN/m
2
 ja 

kuormaluokassa II 15 kN/m
2
 [42]. Tästä vaakasuora maanpaine saadaan kertomalla edellä 

mainitut luvut lepopainekertoimella K0 = 0.38. Lisäksi kuormituksena on päätypenkereeltä 

tuleva lepopaine sekä sillan siirtymää vastaavat päätypalkin jousilta tulevat voimat. 

Lepopaineeseen lisätään päätypenkereen tiivistyksestä aiheutuva tiivistyslisä. Omana 

kuormituksena tutkitaan 30 ˚C lämpötilan muutoksesta aiheutuvat päätypalkin jousilta 

tulevat voimat. Paalujen kiinnittyessä suoraan päätypalkkiin seuraa paalujen 

kiinnitysasteesta riippuen kuormituksia päätypalkille. Päätypalkin mitoittamista on 

käsitelty kappaleessa 3.2.2 
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3.1.3 Paalun jousien ja pilarin juuren mallintaminen sekä lepopaineen aiheuttama 

kuormitus

Tässä luvussa keskitytään alustalukumenetelmän käyttöön paalujen ympärillä olevan maan 

mallintamiseen staattisessa kuormituksessa. 

Teräsputkipaaluille tulevia sivupaineita, sivuvastuksia ja siirtymiä lasketaan 

alustalukumenetelmällä[43]. Sivuvastus on paalun ulkoisesta kuormasta aiheutunut maan 

vastus pinta-alayksikköä kohden. Sivupaine puolestaan syntyy kun maa siirtyy paalua 

vasten. Sivuvastukselle ja sivupaineelle annetaan ääriarvoja Teräsputkipaaluohjeen [43] 

kappaleessa 4.9.4. Suurin sivukapasiteetti saavutetaan siltarakenteiden kannalta suurella 

vaakasiirtymällä. Paalujen suurimman sivukapasiteetin määrää muiden siltarakenteiden 

sallitut siirtymät ja muodonmuutoskyky. 

Sivupaineiden ja siirtymien suhdetta kuvataan vaakasuorilla alustaluvuilla. Alustaluvusta 

käytetään merkintää ks. Alustaluvun yksikkö on MN/m
3

. Alustaluku kitkamaassa 

määritellään staattisessa kuormituksessa kaavalla: 

,*
d

z
nk hs =     [43]       (3.8) 

missä  

z = syvyys maanpinnasta 

d = paalun halkaisija 

nh = alustalukukerroin, joka saadaan määritettyä kitkakulman perusteella 

(kuva 3.2) 

Kuva 3.2 Kitkamaan alustalukukerroin nh maan sisäisen kitkakulman  funktiona 

 Teräsputkipaaluohjeet 1999 [43] 
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Pelkästään kuvan 3.2 mukaan määritetyn alustalukukertoimen käyttö on kyseenalaista. 

Alustalukukerroin kuvasta 3.2 katsottuna ei ota huomioon maan kokonaisjännitystilaa. 

Toinen menetelmä alustalukukertoimen määrittämiselle on maan kokoonpuristuvuus 

moduuliin tai avoimen tilan kimmomoduuliin perustuva. Tällöin maan jännitystila tulee 

huomioiduksi. On huomattava, että tällöin maamateriaaleille olisi tehtävä tarkempia 

laboratoriotutkimuksia. 

Koheesiomaalla puolestaan määritellään erikseen alustaluku sekä lyhytaikaiselle että 

pitkäaikaiselle kuormitukselle. Lyhytaikaisessa kuormituksessa alustaluku vaihtelee 

välillä:

d

s
k u

s *150...50=    [43]     (3.9) 

ja pitkäaikaisessa kuormituksessa puolestaan: 

d

s
k u

s *50...20=    [43]    (3.10) 

joissa

su = maan suljettu leikkauslujuus 

d = paalun halkaisija 

Alustaluvut eivät ole lineaarisia passiivipaineen ääriarvoon asti, vaan sivupaineen ja 

siirtymän yhteyttä kuvataan kuvissa 3.3-3.4. 

Kuva 3.3  Kitkamaan alustaluku, pm on sivuvastuksen ääriarvo jota vastaa siirtymä ym.

 Teräsputkipaaluohjeet 1999 [43] 
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Kuva 3.4  a) Koheesiomaan alustaluku lyhytaikaisessa kuormituksessa 

 b) Koheesiomaan alustaluku pitkäaikaisessa kuormituksessa 

 Teräsputkipaaluohjeet 1999 [43] 

Alustaluvun oletetaan kasvavan lineaarisesti syvyyteen 10*D asti kitkamaassa, jossa D on 

paalun halkaisija. Lähellä maanpintaa olevien alustalukujen määritys on tärkeää laskennan 

tarkkuuden kannalta. Alustaluvun määritykselle eri kerrosrajoissa on annettu ohjeita 

kuvassa 3.5. 

Kuva 3.5  Alustaluku eri kerrosrajoissa.  a) kitkamaa koheesiomaan alapuolella  

b) kitkamaa koheesiomaan yläpuolella 

Suurpaalutusohjeet 2001[37] 
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Kun alustaluvut määritetään joko kokoonpuristuvuusmoduulista tai avoimen tilan 

kimmomoduulista, ei tarvita edellä mainittuja ohjeita alustavaluvun määrittämiselle 

(”10*D sääntö”). Tällöin alustaluvut määritellään suoraan edellä mainituista moduuleista. 

Paaluryhmän sivukapasiteetin oletetaan olevan yksittäisen paalun sivukapasiteetti 

kerrottuna paalujen lukumäärällä, jos paalujen keskiöväli vaakavoiman suunnassa on 

vähintään 6-8*D [37]. Paalujen keskiöetäisyyksien pienentyessä ja paalujen lukumäärän 

kasvaessa voiman vaikutussuunnassa sivukapasiteetti ja sivuvastus pienenevät yksittäisen 

paalun kohdalla. 

Samoin kuin päätypalkilla paaluille vaakasuuntaisena kuormituksena tulee 

päätypenkereeltä välittyvä toispuoleinen lepopaine. Lisäksi kuormituksina ovat 

liikennekuorman maanpaine ja päätytuen vaakaliikkeistä paalujousilta välittyvät voimat.  

Maanpaineen otaksutaan kohdistuvan paaluun sen kolminkertaiselta leveydeltä [41]. 

Siirtymälaatta vaikuttaa paalujen yläosan maanpaineisiin. Siirtymälaatan yläpuolella 

olevan maan aiheuttama lepopaine ja liikennekuorman maanpaine eivät vaikuta paalujen 

yläosaan [45]. Julkaisussa ”Sillan suunnittelun täydentävät ohjeet 2002”[45] liitteessä 1.1 

on annettu ohjeita näiden kuormitusten laskemiseksi.  

Jäätynyt maa huomioidaan mallinnettaessa maata paalun ympärille. Pohjavedenpinnan 

tasoon laitetaan vaakasuuntaan kiinteä tuki kuvaamaan jäätynyttä maata. Paaluille ja 

pilareille aiheutuu tästä suuri rasittava kuormitus. 

3.1.4 Lämpöliikkeet 

Rakenteen ylin ja alin lämpötila on annettu julkaisussa ”Siltojen kuormat 1999”[42] 

kohdassa 3.5. Teräbetoniselle sillalle (ei teräsbetoninen kotelopalkkisilta) on annettu 

ylimmäksi lämpötilaksi +25 ˚C ja alimmaksi lämpötilaksi -25 ˚C alueella 1 ja -30 ˚C

alueella 2. Alue 1 on Oulu-Kuopio-Lappeenranta länsipuoli ja alue 2 puolestaan edellä 

mainitun itäpuoli. Julkaisussa ”Sillan suunnittelun täydentävät ohjeet”[45] annetaan 

laakerin asennuslämpötiloina paikalla valetulle sillalle kesällä +30 ˚C ja talvella +20 ˚C.

Lämpöpitenemiskertoimeksi oletetaan 1,0 mm / C / 100m [49]. Näiden ohjeiden 

soveltamista käsitellään kappaleessa 3.2.4. 
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3.1.5 Teräsputkipaalujen ruostuminen 

Teräsputkipaalun kuoren ruostuminen otetaan huomioon siltaa suunniteltaessa. Korroosion 

aiheuttama teräskuoren pinta-alan väheneminen huomioidaan ylimitoituksella. 

Korroosiovara mitoitetaan 100 vuoden käyttöiälle. Vara annetaan Teräsputkipaaluohjeessa 

kappaleessa 5.3.1 [mm] seinämän paksuuden t lisäyksenä korroosio-olosuhteista riippuen. 

Ylimitoituksen käyttö ainoana korroosiolta suojautumiskeinona edellyttää yleensä, että 

maaperälle on suoritettu korroosiotutkimus. On kuitenkin otettava huomioon, ettei paaluja 

voida mitoittaa liittorakenteisena, jos tie kuuluu talvihoitoluokkiin 1s ja 1 ja paalut ovat 

tiesuolan vaikutusalueella. Suolan vaikutusalueen katsotaan ulottuvan vaakasuunnassa 12 

m etäisyydelle suolattavan tien reunasta ja pystysuunnassa 2 m pysyvän pohjavesipinnan 

alapuolelle [45]. Lähteessä [16] on kuitenkin päädytty paljon maltillisempiin arvoihin 

teräsputkipaalun ruostumisessa. Pinnoitteet ovat ongelmallisia, koska paalutuksessa ja 

ennen paalutusta pinnoite saattaa kärsiä. Ratkaisuna voisi olla erillisen suojaputken 

käyttäminen teräsputkipaalun ympärillä, joka valetaan täyteen betonia. 

3.2 Käytännön mitoitus- ja mallinnusperiaatteita 

Silloille annetut ohjeet ovat sen verran väljiä, että joissain tapauksissa jää suunnittelijoille 

tulkinnan varaa. Tässä kohdassa on käsitelty, miten ohjeita on sovellettu käytännössä. 

ongelmana on se, ettei tiedetä riittävän tarkkaan, kuinka silta ja maa toimivat yhdessä. 

3.2.1 Päätypalkin takana olevan päätypenkereen mallintaminen 

Päätypalkin takana olevan maan alustaluvun oletetaan pysyvän vakiona lepopaineesta 

täyteen passiivipaineeseen; tällöin siirtymän ja passiivisen maanpaineen välinen yhteys on 

lineaarinen tällä välillä. Lepopaineena voidaan käyttää ”korotettua lepopainetilaa” 

vastaavaa painetta Rautatiesiltojen suunnitteluohjeiden mukaan [23].  
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3.2.2 Päätypalkin mitoittaminen rakenneosana 

Seuraavassa kaksi kuormitustapausta ovat murtorajatilassa. 

Kuormitustapaus I

Päätypalkkia mitoitettaessa on otettava huomioon, miten kuormitustilanteet muuttuvat ajan 

funktiona. Kun sillalla ei ole liiketilaa, niin sen molemmissa päissä vaikuttaa lepopaine, 

johon on lisätty tiivistyslisä. Kun silta saa liiketilan jarrukuormasta, niin liiketilaa vastaan 

syntyy passiivista maanpainetta päätypalkin takana olevien jousien jäykkyyden ja 

siirtymätilan mukaan. Koko sillan liiketilaa vastustaa myös paalujen sivuvastus. Paalujen 

sivukapasiteettia on käsitelty kappaleissa 3.2.3 ja 3.1.3. Paalujen antama sivuvastus ja 

kuormitus muille siltarakenteille riippuu paalujen kiinnitysasteesta sillan 

päällysrakenteeseen. Lepo- ja passiivipaineen lisäksi sillalle oletetaan 

kuormitusyhdistelyissä vaikuttavan sillan liiketilan suunnassa liikennekuorman maanpaine. 

Kyseinen tilanne on esitetty kuvassa 3.6a. 

Kuva 3.6a  Koko sillan liiketilaan vaikuttavat lepopaine, liikennekuorman maanpaine, tiivistyslisä ja 

passiivinen maanpaine liiketilasta. 

Samaan aikaan liiketilan kanssa liikkeen takapuolella oleva lepopaine pienenee 

aktiivipaineeseen, jonka oletetaan olevan 70 % lepopaineesta. Rakenteen varmuustason 

lisäämiseksi lepopaineen pieneneminen aktiivipaineeseen jätetään joskus huomioimatta. 

Kun silta on saanut pienen liiketilan jarrukuorman suuntaan, niin samalla hetkellä liiketilaa 

vastaan oletetaan liikennekuorman maanpaine toisesta vastaan tulevasta ajoneuvosta. Tämä 

kuormitustapaus näkyy kuvassa 3.6b 
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Kuva 3.6b Päätypalkin kuormitustapaus I

Kuormitustapaus II

Omana kuormitustapauksenaan tutkittavasta 30 ˚C lämpötilan muutoksesta aiheutuvat 

sillan ja päätypenkereen vuorovaikutuksessa syntyvät voimat on yleensä mitoittavimpana 

kuormitustapauksena pidemmillä liikuntasaumattomilla silloilla. Lämpölaajenemisesta 

syntyvät maan passiivipaineet ovat kuvassa 3.7. 

Kuva 3.7  Lämpöpitenemisen aiheuttama kuormitustapaus II liikuntasaumattoman sillan päätypalkille 

Lämpötilan muuttumisesta seuranneita lämpöpitenemisen aiheuttamia  maanpaineita ei 

yhdistellä muiden kuormitusten kanssa [9]. Lämpöliikkeiden aiheuttama kuormitus on 

toisentyyppinen ja hitaammin tapahtuva kuin muut sillalle tulevat kuormitukset. 

Jarrukuorma on hetkellinen kuormitus ja tapahtuu sekunneissa, kun taas 30 ˚C

lämpötilanmuutos kestää kuukausia. 
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Päätypenkereen ja päätypalkin väliin täytyy olettaa rako talvella, kun silta on lyhentynyt. 

Tähän asiaan on perehdytty kappaleessa 3.2.7. Murtorajatilassa passiivisen maanpaineen, 

lepopaineen ja tiivistyslisän osavarmuuskerroin on 1.2 [45]. Liikennekuorman 

maanpaineen osavarmuuskerroin on puolestaan 1.8. Käyttörajatilassa kertoimet kuormien 

pitkäaikaisosuuksille on esitetty julkaisussa ”Siltojen kuormat 1999” [42]. Päätypalkki 

mitoitetaan kussakin tapauksessa määräävimmälle kuormitustapaukselle. 

Teoriassa, jos sillalla vaikuttaa jarrukuorma samanaikaisesti kuvassa 3.7 olevan 

kuormituksen kanssa, ja jos passiivipaineella on  ääriarvo, sillalle tulee pieni liiketila. Tästä 

johtuen hetkellisesti jarrukuorman suunnassa oleva passiivipaine pienenee, tämä tilanne on 

kuvassa 3.8. 

Kuva 3.8 Lämpölaajenemisen aiheuttama passiivipaine samanaikaisesti jarrukuorman kanssa

Vastassa olevan päätypalkin takana oleva maanpaine ei voi kasvaa suuremmaksi kuin 

passiivipaineen ääriarvo, ja tällöin vaakavoimia siirtyy alusrakenteelle. Vastakkaisella 

päätypalkilla kuormituksena pidemmällä sillalla on siis passiivipaineen ääriarvo. Toisen 

päätypalkin pienentynyttä passiivipainetta voi perustella myös sillä, että päätypenger ei 

ehdi reagoida nopeasti tapahtuvaan jarrukuormitukseen. Kuitenkin maan jäykkyys ja lujuus 

hetkellisessä kuormituksessa ovat huomattavasti suurempia kuin pitkäaikaisessa [4]. 

Tällöin jarrukuormasta siirtyy voimia myös vastakkaiselle penkereelle, ja hetkellisesti 

maanpaineet voivat olla teoriassa yli staattisen kuormituksen aiheuttaman passiivipaineen 

ääriarvon.
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3.2.3 Paalun jousien ja pilarin juuren mallintaminen 

Paalujen sivusiirtymiin vaikuttavat maan jäykkyys ja yksittäisten paalujen 

taivutusjäykkyys. Lisäksi vaikuttavat paalujen liitosten momenttijäykkyys ja 

ryhmävaikutus. Ryhmävaikutus tarkoittaa yksittäisten paalujen alustalukujen redusointia 

paaluryhmissä. 

Paalujen jousien eli alustaluvuilla määritettyjen jousimaisten vaakasuuntaisten tukien 

mallintaminen maahan, jossa maanpinta on tasainen, on selkeää. Joitakin 

mallinnusperiaatteita on esitetty lähteessä [34]. Paalun sijaitessa luiskassa jousien 

mallintaminen on hankalampaa. Seuraavassa on esitetty kolme erilaista menetelmää, joilla 

voi arvioida luiskan vaikutusta.

RSO:ssa mainitaan, että liikkeen tapahtuessa luiskan viettosuuntaan ovat alustaluvut 

luiskan korkeudella 1/3 siitä, mitä ne ovat päätypenkereeseen päin [23]. Kyseistä 

alustalukujen redusointia on esitelty kuvan 3.9. jousituissa. 

        Kuva 3.9    Päätytuen paalujen alustaluvut Rautatiesiltojen suunnitteluohjeiden mukaan

Ongelmana tässä menetelmässä on korkeampien penkereiden alustaluku luiskan korkeuden 

alapäässä. Julkaisussa ”Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa”  annetaan kuvan 3.10 

periaate, jolla voidaan arvioida luiskan vaikutusta passiivipaineeseen.
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Kuva 3.10  Passiivipaineen redusoiminen luiskan matkalla. 

  Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa [41] 

Kuvassa luiskan täyttömateriaalin kitkakulma vaihtelee todennäköisesti välillä 30º - 40º. 

Tätä alhaisempia kitkakulman arvoja ei luiskien täyttömateriaaleissa todennäköisesti ole. 

Kuvassa esitetty luiskan kaltevuuden 1:1.5 arvo ei ole käyttökelpoinen, koska tällöin luiska 

olisi jo murtotilassa. 

Kyseistä periaatetta käyttämällä päästään lähes samaan lopputulokseen kuin edellisellä 

menetelmällä. Ongelmana tässä menetelmässä on se, että reduktio on täydelle 

passiivipaineelle. Paalujen sivupaineiden ääriarvot jäävät siltarakenteissa alle 

passiivipaineen ääriarvon, koska rajoittavana tekijänä ovat muiden siltarakenteiden sallitut 

siirtymät [9]. Reduktio ei välttämättä ole yhtä iso pienemmillä passiivipaineen arvoilla, ja 

mentäessä luiskassa syvemmälle. 

Käytännön likimääräinen mallinnusperiaate voi myös olla kuvan 3.11 tyyppinen. 
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         Kuva 3.11 Päätytuen paalujen alustaluvut käytännössä sovellettuna [9]

Alustalukujen oletetaan alkavan vasta siltä korkeudelta, jossa paalun edessä luiskassa on 

vähintään 3*D matkan verran maata. Alustalukujen nolla-arvoksi ei aseteta siirtymälaatan 

alapintaa, koska päätypalkin oletetaan holvaavan maan päätypalkin taakse.[9] 

Alustalukujen redusointi voisi olla myös kuvan 3.12 mukainen. 

         Kuva 3.12 Päätytuen paalujen alustalukujen redusointi 

Päätypenkereeseen päin olevat vaakasuorat paalun alustaluvut on esitetty kuvassa 3.13 

enemmän todellista rakennetta vastaaviksi. 
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         Kuva 3.13 Päätytuen paalujen alustalukujen redusointi

Kuvissa 3.9, 3.12 ja 3.13 on huomattava vaihtoehtojen olevan vaativampia käytännön 

mitoituksen kannalta, kuin kuvassa 3.11 esitetty alustalukujen redusointi. Kuvassa 3.11 

alustaluvut ovat samat molempiin suuntiin. Muissa vaihtoehdoissa alustaluvut ovat 

poikkeavia eri suunnissa. 

Peräkkäisissä ja rinnakkaisissa paaluissa paaluryhmissä täytyy paalujen alustalukuja 

redusoida, jos paalut ovat liian lähellä toisiaan. Suurpaalutusohje 2001:n [37] mukaan 

paalujen keskikohtien ollessa lähempänä kuin 6-8*D paaluryhmän sivukapasiteetti on 

pienempi kuin yksittäisten paalujen sivukapasiteettien summa.  

Lyöntipaalutusohje LPO-87:n [31] kohdan 3.48 mukaan paalujen keskiöetäisyyden ollessa 

pienempi kuin 8*D vaakavoiman suunnassa alustalukuja alennetaan. Keskiöetäisyyden 

ollessa 3*D ovat alustaluvut 25 % täysistä arvoista, ja väliarvot interpoloidaan.

Vaakavoiman vaikutussuuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa olevien paalujen 

keskiöetäisyyksien ja sivukapasiteetin suhdetta on kuvattu kohdan 3.48 kuvassa 2. Paalujen 

keskiöetäisyyden ollessa 4*D paalun sivukapasiteetti on 75 % ja keskiöetäisyydellä 6*D 

85 % täydestä arvosta. 
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3.2.4 Lämpöliikkeet 

Kuormitusohjeista puuttuu kohdan 3.5 taulukosta lähtölämpötila, jota voisi käyttää 

teräsbetonisella sillalla. Ohjeita on siis sovellettava käytännössä. Yhtenä periaatteena on 

olettaa lähtölämpötilaksi +10 ˚C, ja siitä lämpötilan muutokset –35 ˚C ja +15 ˚C. Tällöin 

sillan lämpötila vaihtelee –25 ˚C…+25 ˚C. Edellä esitettyä mitoitusperiaatetta tukee sekä 

Eurocode 1991-1-5 -standardissa [2] mainittu kiinnityslämpötila +10 ˚C että Suomessa 

vallitseva pitkäaikainen keskilämpötila +10 ˚C. Edellä esitettyä periaatetta voidaan myös 

laskennallisesti perustella. Laakereiden liikevaraohjeen [45] mukaan betonin 

lähtölämpötilaksi oletetaan +20 ˚C tai +30 ˚C. Niistä tapahtuva lämpötilanmuutos 

lämpötilavaihteluvälin keskelle oletetaan pitkäaikaiseksi kuormaksi, jolloin lyhytaikaisiksi 

kuormiksi saadaan : 
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 [9]     (3.11) 

joissa  = virumaluku (yleensä 1,4 massiivisilla teräsbetonisilla silloilla) 

Saadut luvut vastaavat aikaisemmin mainittua periaatetta melko tarkasti. 

3.2.5 Teräsputkipaalujen korroosio 

Vaatimukset siltojen pitkäaikaiskestävyydestä ja käyttöiästä ovat kiristymässä. Siltoja 

ajatellaan yhä enemmän sen koko elinkaaren kannalta. Tästä johtuen teräsputkipaaluja ei 

saa mitoittaa liittorakenteisina tiesuolan vaikutusalueella. Pilarit, joissa kuorena on 

teräsputkipaalu täytyy mitoittaa siten, että pelkkä teräsbetoniydin riittää välittämään 

kuormitukset talvihoitoluokkiin 1s ja 1 kuuluvilla teillä olevilla silloilla. Välituilla 

pilareissa ei tule paalun sisällä olevan teräsbetoniytimen kapasiteetti rajoittavaksi tekijäksi, 

koska liikepituus lämpötilamuodonmuutoksista välituen pilareilla on pienempi kuin 

päätytukien pilareilla. Päätytuilla liikepituus saattaa tulla niin pitkäksi, että pelkän paalun  

teräsbetoniytimen kapasiteetti ei riitä, koska sille tulevat muodonmuutokset ovat niin 

suuria. Kuvassa 3.13 on esitetty eräs rakenneratkaisu päätytuen pilareille. 
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Kuva 3.13 Päätytuen pilarien taivutusmomenttipinta ja poikkileikkaukset eri syvyyksillä.

Kuvan 3.13 vasempaan reunaan on piirretty arvioitu taivutusmomenttipinta. 

Taivutusmomenttipinnassa on taivutusmomentin vaihteluväli positiivisimmasta 

negatiivisimpaan taivutusmomentin arvoon. Pilarien yläpäässä poikkileikkaus on 

kasvatettu isommaksi teräsbetonipilariksi. Tämä isompi poikkileikkaus jatkuu niin syvälle, 

kunnes paalun sisällä oleva teräsbetonisen poikkileikkauksen kapasiteetti riittää 

kuormituksille. Teräsputkipaalu hyödynnetään rakenteellisesti vasta kaksi metriä 

pohjavedenpinnan alapuolella. Rakennemalleissa teräskuori täytyy kuitenkin ottaa 

huomioon, ja tätä on käsitelty kappaleessa 3.2.7. 

3.2.6 Teräsputkipaalujen toleranssien huomioiminen 

Teräsputkipaaluilla on tietyt sijaintitoleranssit. Paalujen sijainnille on annettu sallitut 

poikkeamat Teräsputkipaaluohjeessa kohdassa 7.3. Yksittäisen paalun sijainti voi poiketa 

80 mm ja yksittäinen paalu paaluryhmässä 100 mm suunnitellusta paikasta. Paaluryhmän 

painopiste voi poiketa enintään 80 mm suunnitelmista. Lisäksi on annettu sallittu suunta- ja 

kaltevuuspoikkeama sekä yläpinnan poikkeama suunnitelmista. Välituilla käytetään 
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toleranssien huomioimiseksi poikittaista palkkia maanpinnan alapuolella. Palkki on esitetty 

kuvassa 3.14. 

Kuva 3.14 Poikittainen palkki välituella. Paalujen sijainti voi vaihdella toleranssien ylikin.

Palkki on välituen kahden pilarin ja teräsputkipaalujen liitoskohdassa, jossa se toimii 

rasituksia tasoittavana rakenneosana esimerkiksi pilareihin kohdistuvassa 

törmäyskuormituksessa. Lisäksi paaluja jatkettaessa suoraan teräsbetonipilariksi syntyy 

paalun epäkeskisyydestä pilariin nähden suuria rasituksia, joita on vaikea saada hallintaan 

ilman poikittaista palkkia. Palkki toimii hyvin myös silloin, kun paalujen toleranssit ovat 

ylittyneet, ja lisäksi myös eräänlaisena pituussuunnan puskupalkkina pituussuunnan 

liikkeitä vastaan. Liitteenä 1.4 olevan sillan yleispiirustuksessa on esitetty kyseinen palkki. 

Käytettäessä teräsputkipaaluja päätytuilla on päätypalkkien oltava riittävän paksuja. 

Toleranssien rajoilla ja mahdollisesti niiden ylittyessä on päätypalkissa oltava varaa 

kummallakin reunalla, jotta paalu sopii päätypalkin sisään. Toleranssien ylitysten ollessa 

isoja täytyy päätypalkkia kasvattaa poikkeaman suunnassa tarpeellinen määrä 

rakentamisaikana tarkemittausten jälkeen. 

3.2.7 Sillasta tehtäviä rakennemalleja ja rakenneosien ominaisuuksia 

Sillat mitoitetaan rajatilamitoituksella. Murtorajatilassa (MRT) tarkistetaan sillalle riittävä 

varmuus kuvitteellista murtumista vastaan. Käyttörajatilassa (KRT) tutkitaan rakenteen 

sekä lyhyt- että pitkäaikaista todellista käyttäytymistä. KRT:ssa tarkistetaan, että taipumat, 

halkeamat ja  pitkäaikaiskäyttäytyminen ovat sallituissa rajoissa. 



38

Sillasta on tehtävä useita eri rakennemalleja. Malleissa muuttuvat kuormitukset, rakenteen 

tuennat ja rakenneosien ominaisuudet. Välttämättä kaikkia eri rakennemalleja ei tehdä 

erikseen, vaan jotkut ominaisuudet otetaan jollain muulla tavalla huomioon. 

Rakenteen erityyppiset tuentatapaukset 

Koheesiomaalle annetaan rajat, joiden välillä alustaluku vaihtelee. Paaluille mallinnetaan 

erikseen jäykät ja löysät jousituet. Jäätynyttä maata pilarin juuressa kuvaava kiinteä tuki on 

mallissa tai vaihtoehtoisesti ei ole. Päätytuilla päätypenkereen jouset reagoivat heti 

liikkeeseen tai vaihtoehtoisesti vasta mahdollisen raon umpeuduttua.  

Teräsputkipaalujen poikkileikkauksen muuttuminen 

Teräsputkipaaluissa paalun teräskuori ruostuu, jolloin teräskuoren poikkipinta-ala 

pienenee. Riippuen tien talvihoitoluokasta teräskuori mahdollisesti ruostuu niin paljon, että 

se alkaa lommahdella, jolloin kuori jätetään rakenteellisesti huomioimatta. Sisällä oleva 

teräsbetoni viruu ja kutistuu. Edellisestä koottuna saadaan neljä erilaista mitoituksessa 

huomioitavaa poikkileikkausta: 

1. Teräskuori kokonaan hyödynnetty ja virumaton betoni 

2. Teräskuori kokonaan hyödynnetty ja virunut betoni 

3. Teräskuori korrosioitunut ja virunut betoni 

4. Teräskuori kokonaan korrosioitunut ja virunut betoni 

Mitoittavimmat edellä mainituista poikkileikkauksista useimmiten ovat 1. ja 4.[9]. 

Raon huomioiminen päätypengertä mallinnettaessa 

Päätypalkin ja päätypenkereen rajapintaan mahdollisesti syntyvä rako on otettava 

huomioon sillan rakennemallia tehtäessä. Raon mallintaminen vaatisi epälineaarisia 

jousitukia. Epälineaariset jouset ovat käytettävissä olevasta ohjelmasta riippuen hankalia 

tai mahdottomia mallintaa. Seuraavassa on esitetty tapa, jolla rako voidaan ottaa huomioon 

suhteellisen tarkasti. Sillasta tehdään kaksi erilaista ajoa FEM-ohjelmistolla. 

Ensimmäisessä ajossa (A) päätypalkille ei laiteta jousitukia laisinkaan, ja muut rakenneosat 

ja kuormat mallinnetaan normaaliin tapaan. Toisessa ajossa (B) päätypalkille laitetaan 
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jousituet reagoimaan heti liikkeeseen ja muuten kuin edellä. Laskennan tuloksena saadaan 

vaakasuuntaiset siirtymät sillan pituussuunnassa esimerkiksi: 

 A: 10 mm 

 B: 6 mm 

Oletetaan, että raon suuruus ohjeiden mukaisesti olisi esimerkiksi 8 mm. Nyt tapaus A:n 

vaakasuuntainen siirtymä ylittää raon suuruuden. Rasitukset tapauksille, että jouset 

reagoivat heti vaakaliikkeeseen tai vasta raon umpeuduttua, saadaan yhdistelemällä tapaus 

A:sta ja B:stä seuraavasti: 

1. Tapaus B 

2. (8/10)*A + (2/10)*B    [9]     (3.12) 

Paalujen vaakasuorien alustalukujen rajasiirtymien huomioiminen

Laskennan tuloksena saatuja paalujen siirtymiä verrataan paalujen sivuvastuksen ääriarvoa 

vastaavaan siirtymään. Rajasiirtymä on koheesiomaalla 1/4 (kuva 3.3)  ja kitkamaalla 1/5 

(kuva 3.4) tai 1/6 (kuva 3.3) täyden sivuvastuksen syntymiseen vaadittavasta siirtymästä  

[13,23,43]. Siirtymien ollessa alle rajasiirtymien rakennemallin tuloksia voi käyttää 

mitoitukseen. Siirtymien ylittäessä rajasiirtymän on rakennemallin tuloksia tutkittava 

tarkemmin ja mahdollisesti muutettava rakennemallia. 

3.3 Yhteenveto liikuntasaumattoman sillan mallinnus- ja 

mitoitusongelmista

Seuraavassa on koottu luetteloksi ongelmia, joita on liikuntasaumattoman sillan 

mallinnuksessa ja mitoituksessa. Luettelo liittyy siltatyyppiin, jossa teräsputkipaalut ovat 

kiinnitetty jäykästi kansirakenteeseen. 

• Mikä on rajasiirtymä täyteen passiivipaineeseen päätypalkilla ? 

• Onko eri siltapituuksilla erilaiset alustaluvut ? 

• Voidaanko täysi passiivipaine sallia päätypalkin ja –penkereen rajapintaan ? 

• Onko päätypalkin ja –penkereen välissä rakoa, kylmänä vuodenaikana ? 
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• Miten silta toimii jarrutustilanteessa ja miten maanpaineet tällöin kehittyvät 

päätypalkin takana ? 

• Miten lämpötilaliikkeen kuormia pitäisi yhdistellä ja onko kuormien 

yhteenlaskentaan  tarvetta ? 

• Missä rajoissa sillan lämpötila todellisuudessa vaihtelee ? 

• Mitkä ovat alustaluvut paalujen ollessa luiskassa ? 

• Onko isolla ja pienellä paalulla sama alustaluku paalun yläosassa ? 

• Miten redusoidaan paalujen alustalukuja paaluryhmissä ? 

• Mikä on jäätyneen maan alustaluku pilarin alapäässä ? 

Edellä lueteltuihin ongelmiin pyritään saamaan vastaukset kuvassa 1.1 esitetyn 

tutkimusprojektin osakokonaisuuksien avulla. Täsmällisesti tutkimuksen tavoitteet on 

määritelty tutkimussuunnitelmassa [11]. Tutkimuksen pääkohdat on esitetty seuraavassa 

luettelossa.

• Maksimipituuden määrittäminen liikuntasaumattomalle sillalle. 

• Vinon sillan käyttäytyminen. 

• Siipimuurin, siirtymälaatan, sillan vinouden, taustatäytön pakkautumisen ja maan 

jäätymisen vaikutus maanpaineisiin. 



41

4. Instrumentointikohde 

4.1 Haavistonjoen silta 

Instrumentointikohde sijaitsee valtatie VT9:llä kuusi kilometriä tien 58 liittymästä Jyväs-

kylään päin. Silta on teräsbetoninen jatkuva laattasilta. Sillan kokonaispituus on 56 m ja 

jännemittojen summa on 50,0 m. Hyötyleveys on 11,0 m ja kannen teräsbetonin paksuus 

on 860 mm. Silta on suorapäinen liikuntasaumaton silta. Se on perustettu betonitäytteisillä 

kalliokärjellisillä teräsputkipaaluilla, joiden koko on D*t=711*14 mm
2
. Paalut kiinnittyvät 

päätytuella jäykästi suoraan päätypalkin alle. Välituilla paalut vaihtuvat tasolla +87,3 hal-

kaisijaltaan 1 m teräsbetonipilareiksi, jotka kiinnittyvät jäykästi sillan kanteen. Sillan mo-

lemmissa päissä on 5 m pituiset siirtymälaatat. Sillasta on liitteessä 2.1  yleispiirustus, liit-

teissä 2.2-2.4 on sillan mitta- ja raudoituspiirustuksia. Liitteessä 2.5 on siltapaikan pohja-

tutkimuspisteet ja paalujen arvioidut tavoitetasot. Liitteessä 2.6 on kuvia siltapaikalta en-

nen sillan rakentamista. Kuvassa 4.1 on instrumentoidun sillan päämitat. 

Kuva 4.1 Haavistonjoen sillan päämitat 

Silta valittiin instrumentointikohteeksi, koska se on riittävän pitkä liikuntasaumaton silta. 

Myös sillan rakentamisaikataulut sopivat tutkimusprojektin aikatauluihin. Silta sopii hyvin 

ensimmäiseksi koekohteeksi, koska siinä on suorat päädyt. Haavistonjoen sillasta saa hy-

vän perustan tutkia kokeellisesti vinopäisiä siltoja. 
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4.2 Mitattavat suureet ja niiden valintaperusteet 

Tässä työssä käytetään suhteellisesta venymästä  lyhyttä nimitystä venymä [21]. 

4.2.1 Teräsputkipaaluista tehdyt mittaukset 

Teräsputkipaalun venymiä mitattiin eri syvyyksiltä teräskuoren pinnasta. 

Venymätiedoilla pystytään päättelemään, millaisia muodonmuutoksia teräsputkipaalu saa 

ja kuinka suuria sivuvastuksia syntyy sillan liikkeistä. Teräsputkipaalun lämpötila

mitattiin samoilta syvyyksiltä kuin venymätkin. Lämpötilatiedolla pystytään päättelemään, 

kuinka syvälle maa routaantuu talviaikana ja millä nopeudella maa sulaa keväällä paalujen 

kohdalla.

4.2.2 Teräsbetonipilareista tehdyt mittaukset 

Teräsbetonipilarien pääraudoitusten venymiä mitattiin pilarien ylä- ja alapäästä sillan 

pituussuunnan sivuilta. Venymätiedolla saadaan selville, kuinka isoja muodonmuutoksia 

teräsbetonipilari saa sillan vaakaliikkeistä. Myös pilarin alapäähän vaikuttavaa 

maanpainetta mitattiin. Maanpaineiden mittaustiedolla saadaan selville, kuinka suuria 

maanpaineita pilarin juureen syntyy sillan liikkeistä. Lisäksi saadaan selville, mikä on 

jäätyneen maan vaikutus maanpaineisiin. Jäätynyt maa on käyttäytymiseltään erilaista kuin 

jäätymätön maa. 

4.2.3 Sillan kannesta tehdyt mittaukset 

Pääraudoituksen venymiä mitattiin useista kohdista. Venymätiedoilla saadaan selville, 

kuinka isoja muodonmuutoksia sillan kansi saa vaakaliikkeistä. Teräsbetonirakenteen

lämpötiloja mitattiin eri korkeuksilla poikkileikkauksessa. Lämpötilatiedolla saadaan 

selville, kuinka sillan kannen lämpötila vaihtelee eri vuorokauden aikoina ja eri 

vuodenaikoina. Sillan pituutta mitattiin päätypalkkien aukon puoleisten pintojen välistä. 

Pituustiedolla saadaan selville, kuinka paljon sillan pituus vaihtelee ulkolämpötilan 

muuttuessa. Sillan kokonaisliikkeitä kiintopisteisiin verrattuna seurattiin takymetrillä. 

Vaakaliikkeistä saadulla tiedolla saadaan selville, missä sillan liikuntakeskiö sijaitsee ja 



43

saadaan varmistavaa tietoa sillan pituuden muutoksista. Pystyliikkeistä saadaan selville 

mahdolliset painumat. 

4.2.4 Sillan päätypalkista ja maapenkereestä tehdyt mittaukset 

Päätypalkin ja maan välistä rakoa mitattiin eri korkeuksilta. Raon mittauksella saadaan 

selville, syntyykö päätypalkin ja päätypenkereen väliin rakoa sillan pituuden muuttuessa. 

Päätypalkin hakaraudoituksen venymiä mitattiin päätypaalujen kohdilta. Venymätiedolla 

voidaan arvioida päätypaalun päätypalkille välittämää taivutusmomenttia. Päätypalkin ja 

-penkereen välistä liikettä seurattiin sillan molemmissa päissä eri syvyyksillä. Liikkeestä 

saatavilla tiedoilla saadaan selville, paljonko päätypalkki siirtyy päätypenkereeseen 

nähden. Maanpainetta päätypalkin ja päätypenkereen rajapinnassa mitattiin eri 

syvyyksillä sillan molemmissa päissä. Maanpainetiedoilla saadaan selville, missä rajoissa 

maanpaine vaihtelee sillan pituuden muuttuessa. Päätypenkereen lämpötiloja mitattiin eri 

syvyyksillä sillan molemmissa päissä. Lämpötilatiedoilla saadaan selville, kuinka syvälle 

ja millä nopeudella päätypenger routaantuu. Lisäksi saadaan selville, kuinka nopeasti routa 

sulaa.

4.2.5 Siirtymälaatasta tehdyt mittaukset 

Siirtymälaatan ja sillan välistä rakoa mitattiin toisen päädyn siirtymälaatan molemmilta 

reunoilta. Raon mittauksen perusteella saadaan selville, kuinka paljon siirtymälaatta siirtyy 

sillan mukana. Siirtymälaatan pääraudoitusten venymiä mitattiin laatan ylä- ja 

alapinnassa. Venymätiedoilla saadaan selville, kuinka isoja muodonmuutoksia 

siirtymälaatalle tulee. Teräsbetonirakenteen lämpötiloja mitattiin siirtymälaatan ylä- ja 

alapinnassa.

4.2.6 Muut tehdyt mittaukset 

Ulkolämpötilaa seurattiin paikalla olevan tietokoneen ja muun tiedonkeruulaitteiston 

suojakaapin vierustoilla eri ilmansuunnissa. 
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4.3 Koeohjelma 

Tutkimusprojektissa laadittiin koesillan instrumentointien suunnittelun alkuvaiheessa 

koeohjelma. Koeohjelman tarkoituksena oli selvittää, mitä mittalaitteita siltaan oli tarkoitus 

asentaa ja mitä niistä saadaan selville. Lisäksi koeohjelmasta selviää, mitkä kustannukset 

kuuluvat TTY:lle ja mitkä tilaajalle. Koeohjelma on liitteessä 3.1. 
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5. Anturien ja mittalaitteiden valmistus ja 

toimintatapa

5.1 Venymäliuskoihin perustuvat mittalaitteet 

Vastusvenymäliuska tarkoittaa samaa kuin venymäliuska, tässä työssä käytetään nimitystä 

venymäliuska. Venymäliuskalla voidaan mitata venymiä eri materiaaleista. Tässä 

tutkimuksessa venymäliuskat kiinnitettiin teräkseen. Venymäliuskan toimintaperiaate 

perustuu siihen, että venymäliuskan muodonmuutos aiheuttaa venymäliuskan 

vastuslankojen resistanssin eli vastuksen muutoksen. Venytettäessä venymäliuskaa 

metallisäikeen resistanssi kasvaa ja suhteellisen resistanssin muutos on verrannollinen 

suhteelliseen venymään seuraavasti: 

    [14]       (5.1) 

Liuskavakio on venymäliuskatyypistä ja valmistuserästä riippuvainen. Valmistaja ilmoittaa 

liuskavakion jokaiselle venymäliuskapakkaukselle. Yleensä pakkauksessa on 5 tai 10 

kappaletta venymäliuskoja. Venymäliuskan kokonaisresistanssi saadaan lasketuksi 

seuraavasti:

    [14]       (5.2) 

Venymäliuskan kokonaisresistanssi on liuskatyypeittäin vakio. Valmistaja ilmoittaa 

kokonaisvastuksen liuskatyypeittäin. Venymäliuskat kiinnitetään mitattavaan rakenteeseen 
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venymäliuskojen valmistajan käyttötarkoitukseen valmistamalla liimalla. Venymäliuskan 

pääosat on esitetty kuvassa 5.1. 

                      Kuva 5.1 Venymäliuskan pääosat

Venymäliuskoja on yhteen tai useampaan suuntaan mittaavia. Tässä tutkimustyössä 

käytettiin sekä yhteen suuntaan mittaavia (teräsputkipaaluissa) että kahteen suuntaan 

mittaavia venymäliuskoja. Venymäliuskat ovat tyypiltään: 

 Kyowa KFW - 5 - 120 – C1 – 11 L1M2R (teräsputkipaaluissa) 

Kyowa KFW - 5 - 120 - D16 – 11 L1M2S, 

joissa merkinnät tarkoittavat 

KFW = vedenpitävä 

5 = venymäliuskan pituus [mm] 

120 = venymäliuskan kokonaisvastus [ Ω ]

C1 = yhteen suuntaan mittaava 

D16 = kahteen suuntaan mittaava 

11 = lämpötilakompensoitu teräkselle 

L1M2R ja L1M2S = liuskaan kiinnitettyjen johtimien tyyppi 

Käytetyt venymäliuskojen tyypit on esitetty kuvissa 5.2a ja 5.2b 
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Kuva 5.2a Käytetty venymäliuska teräsputkipaaluissa[14]

Kuva 5.2b Käytetty venymäliuska harjaterästangoissa ja maanpaineantureissa[14]

Venymäliuskassa Kyowa KFW-5-120–C1–11 L1M2R on yksi mittaava venymäliuska ja se 

on lämpötilakompensoitu teräkselle. Venymäliuskat on kytketty siten, että johtimien 

vastusten muuttuminen lämpötilan vaihdellessa on kompensoitu. Venymäliuskojen 

kytkentäkaava on esitetty kappaleessa 5.1.1. 

Venymäliuskassa Kyowa KFW-5-120-D16–11 L1M2S on kaksi erillistä mittaavaa 

venymäliuskaa. Liuskat ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden. Venymäliuskoista toinen 

asetetaan haluttuun mitattavaan suuntaan, jolloin toinen venymäliuska on siihen nähden 

suorassa kulmassa. Venymäliuska on lämpötilakompensoitu teräkselle. Venymäliuskat on 

kytketty siten, että johtimien vastusten muuttuminen lämpötilan vaihdellessa on 

kompensoitu.  

Tutkimuksessa venymäliuskoihin perustuvissa mittalaitteissa seurattiin venymän 

muutoksia. Muodonmuutos venymäliuskojen kytkennästä saadaan lasketuksi kaavan 5.7 

mukaan. Jokaisella mittauskerralla mitataan myös mittalaitteisiin ja antureihin syötettävän 

sähkön jännite E. Kun syöttöjännite on mitattu, voidaan jälkilaskennalla kompensoida pois 

syöttöjännitteen pienten muutosten aiheuttamat mittausvirheet. 
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5.1.1 Raudoituksen venymää mittaavat harjaterästangot 

Raudoituksen venymää mittaavat harjaterästangot valmistettiin TTY:n Rakennetekniikan 

laitoksen koehallissa. Tässä työssä kyseinen mittalaite on nimetty venymätangoksi. 

Venymätanko koostuu ø16 mm A500HW-harjaterästangoista, venymäliuskoista, 

suojausmateriaaleista ja johtimista. Venymäliuskat ovat tyyppiä Kyowa KFW-5-120-D16–

11 L1M2S. Harjaterästanko on 2 m pitkä. Harjaterästangon keskellä 0,1 m matkalla pinta 

tasoitettiin ja hiottiin vaiheittain tasaisempaan pintaan pyrkien. Hiottu alue on 

venymäliuskojen kiinnitysalue. Tangon hiominen tehtiin seuraavassa järjestyksessä: 

1) Harjaterästankojen harjat poistettiin pöytähiomakoneella. 

2) Pöytähiomakoneen hiomakiven urat ja jäljellä olleet epätasaisuudet 

tasoitettiin kulmahiomakoneella, jossa oli kiinnitettynä lamellilaikka. 

Laikan karkeusaste oli P80. 

3) Lamellilaikan jättämät urat hiottiin pois nauhahiomakoneella. 

Nauhahiomakoneen nauha oli karkeusastetta P100. 

4) Nauhahiomakoneen nauhan jättämät urat poistettiin porakoneeseen 

kiinnitetyllä lamellihiontalieriöllä. Hiomalaiteen karkeusaste oli P180. 

5) Venymäliuskojen asennuskohdat hiottiin hiomapaperilla. Hiomapaperin 

karkeusaste oli P600. 

6) Tarvittaessa kohdat 3 - 6 toistettiin hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Hiomistyön lopputuloksena saatiin tangon halkaisijaksi 15,3 mm tasoitetulla alueella. 

Seuraavaksi venymätangon hiottu kohta puhdistettiin epäpuhtauksista asetonilla. Tämän 

jälkeen tanko kiinnitettiin ruuvipenkkiin venymäliuskojen kiinnittämistä ja suojaamista 

varten. Venymäliuskoja kiinnitettiin jokaiseen tankoon kaksi kappaletta ja ne kytkettiin 

erikseen, jolloin jokaisesta venymätangosta saadaan kaksi toisistaan riippumatonta 

mittaustulosta. Jos toinen samassa venymätangossa olevista venymäliuskoista vaurioituu 

betonoinnin tai raudoitustyön aikana, pystytään se selvittämään toisistaan selvästi 

poikkeavien mittaustulosten perusteella. Venymäliuskojen kiinnitys ja suojaaminen tehtiin 

seuraavassa järjestyksessä: 

1) Venymäliuska otettiin pois pakkauksestaan ja sen liimattavalle pinnalle 

tiputettiin tippa tarkoitukseen valmistettua liimaa. 
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2) Ensimmäinen venymäliuska aseteltiin kohdalleen tangon pintaan ja sitä 

painettiin tankoa vasten noin yhden minuutin ajan, jotta liima ehtisi 

kuivua.

3) Venymäliuskan ja tangon ympärille kierrettiin teippiä, jotta liuskan reunat 

eivät irtoaisi pyöreästä tangosta liuskan oman eristeen jäykkyyden 

johdosta.

4) Toinen venymäliuska aseteltiin kohdalleen tangon pintaan ja painettiin 

tankoa vasten noin yhden minuutin ajan, jotta liima ehti kuivua. 

5) Venymäliuskan ja tangon ympäri kierrettiin teippiä, jotta liuskan reunat 

eivät irtoaisi pyöreästä tangosta liuskan oman eristeen jäykkyyden 

johdosta.

6) Tangon ja venymäliuskan ympärille levitettiin silikonipohjaista massaa. 

Massan ympärille kierrettiin teippiä, jotta massa oli tiiviisti 

venymäliuskan ympärillä. 

7) Venymätangolta lähtevä kaapeli sidottiin venymäliuskojen asennuspaikan 

viereen.

8) Kaapelin johtimet liitettiin venymäliuskoilta tuleviin johtimiin tinaamalla 

johtimien päät toisiinsa. Liitoskohdan päälle asetettiin noin 2 cm 

liimakutistussukkaa, joka kiinnitettiin lämmittämällä 

kuumailmapuhaltimella. 

9) Johtimien ja liitosten päälle levitettiin silikonipohjaista massaa, jonka 

ympärille kierrettiin teippiä. 

10) Teipin päälle kierrettiin 1 mm vahvuisesta teräslevystä suojaus. 

Teräslevyn päälle kierrettiin teippiä teräslevyn pitämiseksi oikealla 

kohdalla.

Liitteessä 4.1 on esitetty valokuvasarja venymäliuskojen liimauksesta.  

Halkaisijaltaan 16 mm olevan A500HW-harjaterästangon tartuntapituus täydelle teräksen 

lujuudelle betoninormien mukaan lasketaan seuraavasti: 
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     [29]      (5.3) 

Betonin mitoitusvetolujuus saadaan seuraavasti, kun betonin kuutiopuristuslujuus 

särmiltään 150 mm olevasta kuutiosta on 40 MPa eli K40; 

     [29]       (5.4) 

Teräksen mitoitusvetolujuus saadaan seuraavasti: 

     [29]       (5.5) 
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rakenteen poikkileikkauksessa olevat muodonmuutokset venymätangolle, jolloin tangossa 

oleva muodonmuutos on sama kuin rakenteen muodonmuutos. 

Mittalaitteen suojauksessa silikonipohjainen massa estää kosteuden pääsemisen 

venymäliuskan ympärille. Koska venymäliuskassa itsessään oleva eriste on vedenpitävä, ei 

kosteuden pääsystä venymäliuskan ympärille ole haittaa. Ympärille kierretty teräslevy ja 

useammissa kerroksissa oleva massa yhdessä muodostavat joustavan rakenteen. 

Tämäntyyppinen rakenne kestää hyvin työmaalla tapahtuvia siirtoja, rakenteessa olevien 

raudoitusten painoa ja betonoinnin, koska suojaus joustaa siihen kohdistuessa ulkopuolista 

kuormitusta. Venymätankojen johtimien kytkentä tehtiin kytkentäkaavalla, joka on kuvassa 

5.3.

Kuva 5.3 Venymäliuskojen kytkentäkaavio, jossa R = Rg

Kytkentäkaaviossa olevat kirjaimet R kuvaavat erillisiä metallikalvovastuksia, joilla on 

sama resistanssi kuin venymäliuskoilla (Rg). Kytkentäkaaviossa olevat merkinnät ovat 

samat kuin kaavassa, jolla saadaan suhteellinen venymä ratkaistua suhteellisesta 

jännityksen muutoksesta: 



52

( )

( )

[V]itesyöttöjänn

oliuskavaki

vakioPoissonin

[V]nniteulostulojä

en venymäsuhteellin

joissa

,
**1

*4

saadaanjosta

,***
4

1

0

0

0

0

00

=
=

=
=
=

+
=

+=

E

k

e

Ek

e

Eke

s

s

s

µ

ε

µ
ε

εµ
    [20]       (5.6) 

     [20]       (5.7) 

Venymäliuskoja on käytetty betonirakenteiden muodonmuutosmittauksissa onnistuneesti 

aikaisemminkin. Venymäliuskat sopivat hyvin betonirakenteiden muodonmuutosten 

mittauksiin. [7] 

5.1.2 Teräsputkipaalujen instrumentointi 

Teräsputkipaalujen instrumentoinnissa käytettiin venymäliuskaa Kyowa KFW-5-120–C1–

11 L1M2R. Venymäliuskat mittaavat lopullisessa rakenteessa teräsbetonitäytteisen 

teräsputkipaalun kuoriosan pystysuoria muodonmuutoksia. Näissä venymäliuskoissa 

käytettiin samaa kytkentäkaaviota kuin venymätangoissa (kuva 5.3). 

Venymäliuskojen kytkennät valmisteltiin TTY:n koehallissa ennen venymäliuskojen 

kiinnittämistä teräsputkipaaluihin niitä valmistavalla tehtaalla. Lisäksi kytkettiin 

lämpötilan mittalaitteita venymäliuskojen kohdille. Lämpötilan mittalaite on esitetty 5.3.1. 

Valmistelussa tehtiin seuraavat työvaiheet: 

1) Venymäliuskoilta lähtevä kaapeli katkaistiin sopivaan pituuteen. 

2) Kaapelin eristettä poistettiin venymäliuskojen kytkemiskohdilta. 

3) Venymäliuskojen ja lämpötilan mittalaitteiden johtimet liitettiin 

tinaamalla kaapelin johtimiin. 

4) Johtimien liitokset suojattiin liimakutistussukalla, joka kiinnitettiin 

lämmittämällä kuumailmapuhaltimella. 

5) Kaapelin ympärille kierrettiin palonkestävää villaa. 
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6) Palonkestävällä villalla ympäröity kaapeli kierrettiin teipillä, jotta 

palonkestävä villa pysyisi kohdillaan. 

7) Kaapeli kelattiin rullalle ja numeroitiin. 

Teräsputkipaaluissa olevat mittalaitteet ja anturit suojattiin tarkoitusta varten kehitetyllä 

menetelmällä. Suojaus on esitetty kappaleessa 6.1.3. 

5.1.3 Maanpaineanturit 

Maanpaineantureilla mitataan maan ja rakenteen välistä maanpainetta. Maanpaineanturit 

valmistettiin venymäliuskoihin perustuvalla tekniikalla. Antureiden suunnittelun, 

kehittämisen ja kokoamisen teki TTY:n Pohja- ja maarakenteiden laboratorio. Lisäksi 

teräsosien koneistuksessa käytettiin Tampereen Hervannan kaupunginosassa olevia 

konepajoja. Maanpaineanturi koostuu rungosta, kannesta, mittauskehästä ja 

venymäliuskoista. Lisäksi osina ovat kaapelointi-, suojaus- ja kiinnitystarvikkeet. 

Maanpaineantureita on ulkomitoiltaan kahta eri kokoa. Isomman maanpaineanturin pääosat 

ja –mitat ovat esillä kuvassa 5.4.  



54

Kuva 5.4 Maanpaineanturin pääosat ja -mitat

Leikkaus mittauskehästä on esitettynä kuvassa 5.5. 

Kuva 5.5 Leikkaus maanpaineanturin mittauskehän keskeltä
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Pienempi maanpaineanturi on muuten mitoiltaan sama kuin isompi paitsi että rungon 

halkaisija on 169 mm pienempi. Lisäksi pienemmän maanpaineanturin kannen halkaisija 

on 169 mm pienempi kuin isommassa. 

Maanpaineanturin osat on tehty teräksestä S355, jonka alempi myötöraja on 355MPa. 

Mittauskehässä on yhteensä 4 kappaletta venymäliuskoja, jotka ovat tyypiltään Kyowa 

KFW-5-120-D16–11 L1M2S. Mittauskehän ulkohalkaisija on 166 mm ja seinämän 

paksuus on 3 mm. Jokaisen neljän venymäliuskan kohdalla on kehässä 1,0 mm korotus, 

jotta maanpaineanturille tuleva ulkoinen kuormitus kohdistuu mahdollisimman hyvin 

venymäliuskojen kohdille. Mittauskehä kiinnitettiin runkoon ja kanteen M6-20-ruuveilla. 

Mittauskehän kiinnitysruuvien ja sisäkehän välillä on ainoastaan 1 mm kannas, jotta 

mittauskehän kiinnityksestä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä mittaustuloksiin. 

Mittauskehän sorvauksen jälkeen siihen liimattiin venymäliuskat. Liimauksessa suoritettiin 

seuraavat työvaiheet;

1) Mittauskehä kiinnitettiin ruuvipenkkiin. 

2) Venymäliuskojen kiinnityskohdat hiottiin hiomapaperilla. Hiomapaperin 

karkeusaste oli P600. 

3) Kiinnityskohdat puhdistettiin asetonilla. 

4) Venymäliuska otettiin pois pakkauksestaan, ja sen liimattavalle pinnalle 

tiputettiin tippa käyttötarkoitukseen valmistettua liimaa. 

5) Venymäliuska aseteltiin kohdalleen mittauskehän pintaan ja painettiin 

tankoa vasten noin yhden minuutin ajan, jotta liima ehtisi kuivua. 

Ennen maanpaineanturin rungon sorvaamista oikeisiin mittoihin rungon pohjalevy ja 

pystyseinät hitsattiin toisiinsa. Pystyseinä tehtiin ympyrän muotoon taivutetusta levystä. 

Lisäksi johtimien liitosten hartsisuojausta varten hitsattiin ø76 mm ja 30 mm pitkä putki 

keskelle pohjalevyä. Lisäksi hitsattiin kaapeloinnin suojaputki pohjalevyn alapintaan. 

Maanpaineanturin kokoamisessa tehtiin seuraavat työvaiheet, kun kaikki osat olivat 

valmiina; 

1) Runko käsiteltiin kotelonsuojausaineella (Tectyl -kotelosuoja-aine). 

2) Venymäliuskoilta lähtevä kaapeli pujotettiin pohjalevyn keskellä olevasta 

reiästä pohjalevyn yläpuolelle. 

3) Mittauskehä kiinnitettiin pohjalevyyn kahdeksalla ruuvilla, ja 

samanaikaisesti mittauskehän ja pohjan väliin laitettiin o-rengas. 
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4) Kaapelin johtimet liitettiin venymäliuskoilta tuleviin johtimiin tinaamalla 

johtimien päät toisiinsa. Liitoskohdan päälle asetettiin noin 2 cm 

liimakutistussukkaa, joka kiinnitettiin lämmittämällä 

kuumailmapuhaltimella. 

5) Liitoskohdat suojattiin valamalla pohjalevyn keskellä oleva putki hartsilla 

täyteen.

6) Mittauskehä suojattiin kotelosuoja-aineella. 

7) Kansi kiinnitettiin mittauskehään, ja samanaikaisesti kannen ja 

mittauskehän väliin laitettiin o-rengas. 

8) Kannen ja rungon pystyseinän väli täytettiin silikonilla. 

Maanpaineanturin kokoamisesta on valokuvasarja liitteessä 4.3. Kuvat 5.6-5.8 esittävät 

sekä isompaa että pienempää maanpaineanturia. 

Kuva 5.6  Pilarin maanpaineanturi etupuolelta              Kuva 5.7  Pilarin maanpaineanturi takapuolelta 

Kuva 5.8 Päätypalkin maanpaineanturi etupuolelta

Kuva 5.9 Maanpaineantureiden venymäliuskojen 

kytkentäkaavio kokosillaksi. 

Maanpaineantureiden venymäliuskat kytkettiin kuvassa 5.9 olevan kytkentäkaavion 

mukaan. Kytkentäkaavion merkintöjä on esitetty kuvassa 5.10. 
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Kuva 5.10 Maanpaineantureiden venymäliuskojen kytkentäkaavion merkintöjä 

Kirjaimet A - D kuvassa 5.10 ovat venymäliuskojen tunnuksia. Leikkauksessa A-A on 

esitetty venymäliuskoista lähtevien johtimien värit. Venymäliuskat on kytketty siten, että 

maanpaineanturi toimii kuin voima-anturi. Anturille tulevan ulkoisen kuorman 

epäkeskisyys ei vaikuta anturin mittaamaan tulokseen, koska venymäliuskat on kytketty 

kokosillaksi. Kokosillaksi kytkettäessä venymäliuskat on kytketty ristiin siten, että 

ulkoisen kuorman epäkeskisyys ei muuta mittaustulosta. Kuvassa 5.11 on esitetty 

maanpaineanturin mittauskehä ja kansi. 

Kuva 5.11 Maanpaineanturin mittauskehän korokkeiden pystysuuntaiset jännitykset epäkeskisestä 

 ulkoisesta kuormituksesta. Jännitykset on kuvattu kirjaimilla N ja M. 
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Kannella kuormittaa lineaarisesti jakautunut epäkeskinen kuormitus. Resultantin F 

epäkeskisyys on e. Kuormitus aiheuttaa mittauskehälle taivutusrasitusta. 

Taivutusmomentin Mt suuruus on F*e. Kuormituksen aiheuttamat pystysuuntaiset 

jännitykset mittauskehän venymäliuskojen kohdilla oleville korotuksille on jaettu kahteen 

eri osaan. Toinen osa koostuu keskeisen voiman F aiheuttamasta jännitysjakaumasta ja 

toinen voiman epäkeskeisyyden e aiheuttamasta taivutusmomentista F*e. Normaalivoima 

aiheuttaa jännityksen, joka saadaan laskettua seuraavasti: 

     [1]      (5.8) 

Taivutuksen aiheuttamat jännitykset lasketaan puolestaan seuraavasti: 

     [1]      (5.9)

Korokkeiden taivutusvastus saadaan, kun oletetaan vain mittauskehän 

korokkeet toimiviksi osiksi poikkileikkauksessa. 

Kuormituksen epäkeskeisyyden laskentaesimerkki

Oletetaan, että kuormitus on  epäkeskeinen kuvan 5.10 liuskan A suuntaan matkan e. 

Kuormituksen aiheuttamat pystyjännitykset on esitetty kuvassa 5.11. Venymäliuskat saavat 

muodonmuutokset, jotka jännityksiksi  muutettuna ovat: 

 Venymäliuska B ja D; N

 Venymäliuska A; N+M

 Venymäliuska C; N-M

Venymäliuskat on liitetty kuvan 5.9 kytkentäkaavion mukaan. Kytkennästä saadaan 

venymäliuskojen mittaustulosten keskiarvo: 
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 josta saadaan laskettua kuormituksen resultantti F; 

          (5.10) 

Kuormituksen epäkeskisyys on kompensoitu samoin epäkeskisyyden ollessa muihinkin 

suuntiin.

Maanpaineanturien kalibrointi

Kaikki maanpaineanturit kalibroitiin TTY:n koehallissa. Koejärjestelyssä tarvittavat osat 

näkyvät kuvassa 5.12. Valokuvia kalibroinnin koejärjestelystä on liitteessä 4.4. 

Kiinteän tuen päälle laitettiin pehmeä puukuitulevy. Sen päälle asetettiin vanerilevy, jossa 

oli ura maanpaineanturin pohjassa olevaa kaapeleiden suojaputkea varten. Vanerilevyn 

päälle laitettiin kalibroitava maanpaineanturi. Maanpaineanturin päälle asetettiin pehmeä 

puukuitulevy, jonka päälle laitettiin teräksinen välikappale. Voima-anturi, jonka 

ulostulojännitteen ja voiman välinen suhde tiedettiin, asetettiin välikappaleen päälle. 

Voima-anturin päälle laitettiin toinen teräksinen välikappale, jonka yläpuolella oli 

kuormittava hydraulitunkki. Hydraulitunkin päässä oli nivel, jotta maanpaineanturia 

pystyttiin kuormittamaan mahdollisimman keskeisesti. Lisäksi voima-anturin 

halkaisijaltaan pieni kuormitettava akseli auttoi maanpaineanturin keskeistä kuormitusta. 

Kuva 5.12 Maanpaineanturin kalibroinnin koejärjestely 



60

Sekä maanpaineanturi että voima-anturi kytkettiin dataloggeriin, josta mitattava tieto 

siirrettiin tietokoneen kovalevylle. Koejärjestelyssä hydraulitunkilla  kuormitettiin 

maanpaineanturia portaittain kasvavalla kuormalla 10 kuormitusportaalla. Suurin 

kalibroitava kuorma oli 50 kN, joka vastaa 480 kN/m
2
:n maanpainetta anturille. 

Hydraulitunkin voimaa seurattiin sen omalla voima-anturilla, koska kalibroinnista 

maanpaineanturin päällä olleen voima-anturin mittaustulokset vaativat vielä jälkikäsittelyä. 

Maanpaineanturin kalibroinnin tuloksena saatiin kerroin [kN/V/V]. Kerroin ilmoittaa, 

kuinka suuri voima tarvittaisiin anturin päälle, jotta suhteellinen mitattava jännite muuttuisi 

yhden voltin. Maanpaineanturien kertoimet vaihtelivat 64345-72275 kN/V/V. 

Kalibrointitulokset ovat liitteenä 4.5. 

Maanpaineanturin kompensointia lämpötilalaajenemiselle ja –kutistumiselle tutkittiin 

laittamalla kuormittamaton anturi pakastimeen ja seuraamalla sen mittaamaa arvoa. Anturi 

oli pakastimessa yhden vuorokauden, ja sen mittaama arvo kirjattiin puolen tunnin välein. 

Tämän jälkeen anturi nostettiin huoneilmaan ja mittaustulosten seurantaa jatkettiin. 

Maanpaineanturin mittaama tulos ei muuttunut lämpötilan muuttumisen johdosta. 
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5.2 Siirtymäantureihin perustuvat mittalaitteet 

Tutkimuksessa käytettiin siirtymäantureita, jotka ovat tyypiltään potentiometrejä. 

Siirtymäantureita on kahta eri tyyppiä. Toisella on 50 mm ja toisella 100 mm liikevara. 

Anturit ovat tyypiltään Novotechnik TRS 50 ja Novotechnik TRS 100. Käytetty 

anturityyppi on kuvassa 5.13. 

Kuva 5.13 Käytetty siirtymäanturityyppi on kuvassa vasemmanpuoleisena. [19]

Käytetyt anturit sopivat hyvin kohteisiin, joissa ne joutuvat tärinän vaikutuksen alaiseksi ja 

missä tarvitaan pitkää elinikää. Antureiden toimintalämpötila on -30…+100°C. Antureiden 

tarkkuus on parempi kuin 0,01 mm.[19] 

Siirtymäantureiden kalibrointi

Siirtymäanturit kalibroitiin TTY:n koehallissa. Siirtymäanturin kalibroinnin tuloksena 

saatiin kerroin [mm/V]. Kerroin ilmoittaa, kuinka suuri siirtymätila anturilla on mitattavan 

jännitteen muuttuessa yhden voltin. Kertoimiksi KS saatiin 6,01 mm/V TRS 50:lle ja 11.81 

mm/V TRS 100:lle. Kalibrointitulokset ovat liitteessä 4.6. 
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5.2.1 Päätypalkin siirtymän mittalaite 

Päätypalkin siirtymän tutkimista varten valmistettiin mittalaite. Mittalaite koostuu 

tangosta, suojaputkesta, ankkurointilevystä ja siirtymäanturista. Lisäksi mittalaitteessa on 

siirtymäanturin kiinnittämiseen ja suojaamiseen tarvittavia osia. Mittalaitteen 

ankkurointiosa on  esillä kuvassa 5.14. 

Kuva 5.14 Päätypalkin siirtymän mittalaiteen ankkurointiosa

Tanko koostuu kahdesta eri osasta: 1.5 m pituisesta ruostumattomasta ø 16 mm 

terästangosta ja 12 m pitkästä ø16 mm harjaterästangosta. Harjaterästangon päähän 

hitsattiin ø 350 mm ja 15 mm paksu teräksinen ankkurointilevy. Harjaterästangon päälle 

laitettiin suojaputki poistamaan harjaterästangon ja maan välistä kitkaa tangon matkalta. 

Suojaputki jätettiin pois yhden metrin matkalta ennen ankkurointilevyä. Tällöin terästanko 

ankkuroituu mahdollisimman hyvin ankkurointilevyn kohdalle. Mittalaitetta varten 

tarvittiin sillan päätypalkkiin läpivienti ø 48.3 mm. Siirtymäanturin kiinnittämiseen 

terästankoon ja mittaamiseen tarvittavat osat on esitetty kappaleessa 6.4.3. 

Mittalaitteen toimintaperiaatteena on se, että ankkurointiosa ankkuroi tangon 

päätypenkereeseen 12 m etäisyydelle päätypalkista. Terästangon toinen pää menee 

päätypalkin läpi. Sinne asennetaan siirtymäanturi Novotechnik TRS 50 sillan 

betonirakenteen ja terästangon välille. Mittaustiedoista saadaan selville, kuinka paljon 

päätypalkki siirtyy päätypenkereeseen nähden. 
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Mittalaitteen tangon lämpötilan muutoksesta aiheutuvat muodonmuutokset on huomioitava 

mittaustuloksia analysoitaessa. Tangon lämpöpiteneminen aiheuttaa tangon pituuden 

muutosta [21] ja edelleen mittaustuloksiin virhettä. Nopeasti tapahtuvissa lämpötilan 

muutoksissa tangon muodonmuutokset vaikuttavat vain vähän, koska tangon lämpötila 

päätypenkereen sisässä ei muutu nopeasti. Pitkän aikavälin mittaustuloksiin tangon 

muodonmuutos vaikuttaa, koska päätypenkereen lämpötila muuttuu pidemmän ajan 

kuluessa.

5.2.2 Siirtymälaatan ja sillan päätytuen välisen siirtymän mittalaite 

Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mittalaite koostuu siirtymäanturista ja sen 

kiinnitysosasta. Lisäksi tarvittiin mittalaitteen suojaustarvikkeita vanerista ja itsesäätyvää 

lämmitysvastusta anturin kuivana pitämiseksi. Anturin kiinnitysosa tehtiin paksuudeltaan 

20 mm ja leveydeltään 80 mm teräslevystä ja ø 16 mm harjaterästangoista. Kiinnikkeet ja 

muut liittyvät on esitetty kappaleessa 6.5.3. Kuvassa 5.15 on esitetty mittalaitteen pääosat. 

Kuva 5.15 Siirtymälaatan ja sillan päätuen välisen siirtymän mittalaiteen pääosat

Siirtymäanturin kiinnike on ankkuroitu siirtymälaattaan. Siirtymäanturin kiinnikkeen ja 

sillan siipimuurin väliin asennetaan siirtymäanturi Novotechnik TRS 100. 

Mittaustuloksista saadaan selville, miten siirtymälaatta liikkuu sillan suhteen. 
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5.3 Lämpötila-antureihin perustuvat mittalaitteet 

Lämpötila-antureina käytettiin puolijohdeanturia. Anturin tyyppi on LM335Z. Lämpötila-

anturin päämitat ovat kuvassa 5.16. 

kuva 5.16 Lämpötila-anturin LM335z päämitat [18]

Anturin toimintalämpötila on –40…+100°C. Anturista mitattu jännite on suoraan 

verrannollinen mitattavaan lämpötilaan. Kerroin KL on +10mV/°K. Esimerkiksi kun 

mitattava lämpötila on +20°C, on mitattu jännite (273.15+20)/100 = 2.93V. Anturin 

tarkkuus on noin 1°C. Virheen muuttuminen lämpötilan mukaan on esitettynä kuvassa 

5.17.

Kuva 5.17 LLM335z-lämpötila-anturin virheen muuttuminen lämpötilan funktiona [18]

Kuvasta nähdään, että virhe ei juurikaan muutu lämpötiloissa, joissa anturit toimivat sillan 

rakenteissa.



65

5.3.1 Teräsbetonirakenteen, maan ja ulkoilman lämpötilan mittalaite 

Lämpötilan mittalaitteet koostuvat lämpötila-anturista, suojaputkesta, kaapelista ja 

hartsista. Lämpötila-anturin suojaamiseksi se laitettiin ø 10 mm putkeen. Putki valettiin 

täyteen hartsia. Lämpötilan mittalaitteen kokoamisessa tehtiin seuraavat työvaiheet: 

1) Lämpötila-anturin johtimet kytkettiin anturilta lähtevään kaapeliin. 

2) Suojaputkesta ø 10 mm sahattiin 150 mm pituisia pätkiä. 

3) Suojaputki laitettiin anturin päälle, ja kaapelin ja suojaputken liitos tukittiin 

savella ja teipillä. 

4) Hartsin kaksi komponenttia sekoitettiin keskenään. 

5) Valettavat mittalaitteet kiinnitettiin pystysuoraan tukeen. 

6) Anturin ympärys ja suojaputki valettiin täyteen hartsia. 

7) Hartsin annettiin kuivua yhden tunnin ajan. 

Lämpötilan mittalaitteet ovat valmiina hartsin valamisen jälkeen kuvassa 5.18. 

Kuva 5.18 Lämpötila-anturit LM335z on suojattu hartsia täyteen valetuilla putkilla 

Suojauksen jälkeen mittalaitteet olivat valmiita asennettaviksi. Ulkolämpötilan 

mittalaitteisiin tehtiin lisäksi useampikerroksinen kuorirakenne, jotta auringon säteily 

vaikuttaisi mittaustulosten tarkkuuteen mahdollisimman vähän. Lisäksi ulkolämpötilan 

mittalaitteisiin asennettiin yläpuolelle alumiinilevy, jotta mittalaiteeseen ei sada lunta eikä 

vettä vapaasti sisälle. Ulkolämpötilan mittalaitteen kokoamisesta on valokuvasarja 

liitteessä 4.7. Siltojen kosteus- ja lämpötilamittauksista on tietoa lähteessä [6]. 
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5.4 Laseretäisyysmittariin perustuva mittalaite 

Laseretäisyysmittari perustuu lasersäteestä tehtäviin mittauksiin. Käytetty mittari on 

tyypiltään Leica DISTO pro
4
a. Tarkkuus kyseisellä laitteella on  parempi kuin ±1 mm 

50 m etäisyyttä mitattaessa. Mittarissa on tiedon siirtoon tietokoneelle tarvittava 

liittymä.[15] 

5.4.1 Sillan pituuden laseretäisyysmittalaite 

Laseretäisyysmittalaite koostuu seuraavista pääosista: runko, laseretäisyysmittari, 

itsesäätyvä lämmitysvastus, virransyöttökaapeli ja kaapeli mittaustulosten siirrolle. Lisäksi 

osina ovat kiinnitystarvikkeet ja eristeet. 

Laseretäisyysmittari suojattiin ilkivaltaa ja säärasituksia vastaan. Runko tehtiin kevyestä 

kassakaapista. Kassakaappiin porattiin reiät sekä päätypalkin kylkeen kiinnittämistä että 

laseretäisyysmittarin lasersädettä varten. Lisäksi kassakaapin pohjaan porattiin reikä veden 

poistoa varten. Kassakaapin laseretäisyysmittarin säteen reiän kohdalle hitsattiin ø 80 mm 

ja 300 mm pitkä haponkestävästä teräksestä valmistettu putki. Putken päälle kierrettiin 

itsesäätyvä lämmitysvastus, jotta mittalaitteeseen sisälle pääsevä lumi sulaa pois. 

Lämmitysvastuksen päälle pujotettiin isompi putki, jonka halkaisija on 115 mm ja joka 

suojaa vastusta ilkivallalta. Laseretäisyysmittari kiinnitettiin kassakaapin sisälle 

asennettuun sinkittyyn jalustaan, jonka ympärille kierrettiin itsesäätyvä lämmitysvastus. 

Mittarin kiinteälle virransyötölle tehtiin oma kytkentäkappale ja kytkettiin oma muuntaja. 

Mittalaitteen pääosat on esitetty kappaleessa 6.3.3. 

Mittaustiedon siirtämiseen laseretäisyysmittalaitteelta tietokoneelle käytetään mittarin 

mukana tullutta valmistajan ohjelmistoa nimeltään Leica DISTO online. Ohjelmistoa 

muokattiin sillan pituuden mittaukseen sopivaksi. 

5.5 Takymetrimittaukset 

Takymetrimittauksessa mitataan kulmia ja etäisyyksiä. Mittalaitteistoon kuuluvat jalustat, 

prismat ja takymetri. Mittauksilla päästään noin 0,3 mm tarkkuuteen. Takymetrimittauksen 
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tarkoituksena on mitata sillan liikkeitä sekä vaaka- että pystysuunnassa. Mittausten 

helpottamiseksi valmistettiin takymetrin prisman kiinnitysjalustat, jotka kiinnitettiin sillan 

betonirakenteisiin. Jalustojen osat ovat runko ja prisman kiinnitysakseli. Lisäksi osina on 

kiinnitystarvikkeita. Runko tehtiin sinkitystä L120*80*5-teräsprofiilista, jonka pituus on 

100 mm. Prisman kiinnitysakseli sorvattiin haponkestävästä teräksestä. Akseli ja runko 

kiinnitettiin toisiinsa ¾ tuuman ruuvilla. Kiinnitysjalusta on kuvassa 5.19. 

Kuva 5.19 Takymetrin prisman kiinnitysjalusta 

Takymetrin prisman voi kiinnittää jalustaan ilman erillisiä jalkoja. Tällöin mittaustarkkuus 

paranee ja mittaustyö helpottuu, koska jalusta on kiinteästi samassa paikassa. 

Siltapaikalle vanhan puretun sillan perustuksiin asennettiin kiintopiste. Kiintopiste tehtiin 

metrin pituisesta P80*120*5-teräsprofiilista, jonka päähän kiinnitettiin prisman 

kiinnitysakseli. Neliöputken alapäähän tehtiin teräslevystä kolme kiinnityspistettä, joista 

putki voitiin kiinnittää kiila-ankkureilla betonirakenteeseen. Kiintopisteeksi asennetun 

putken rakenne näkyy kappaleessa liitteen 6.14 kuvassa 1. 

5.6 Päätypalkin ja -penkereen välisen raon mittalaite 

Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittaukseen valmistettiin mekaaninen mittalaite. 

Mittalaitteen tarkoituksena on selvittää, syntyykö päätypalkin ja –penkereen väliin rako. 



68

Raon mahdollisesti syntyessä mitataan raon koko. Mittalaiteen kaikki osat ovat 

haponkestävää terästä. Mittalaitteen pääosat ovat runko, mittauslaippa ja -akseli. 

a)   b)

Kuva 5.20 Päätypalkin ja –penkereen välinen mittalaite. 

 a) Mittalaitteen pääosat 

b) Mittalaite valmiina (mittausakseli ja suojaputki on lyhennetty siltaan asennettuun 

mittalaiteeseen verrattuna) 

Mittalaitteen runko on tehty P48.3*4-teräsprofiilista, 5,3 mm paksusta teräslevystä ja 

päätyhelasta. Mittauslaipan päässä oleva rungon osa on tehty kahdesta toisiinsa hitsatusta 

 ø 250 mm teräslevystä. Toisesta levystä on leikattu keskeltä pois ø 150 mm laippa, josta 

tehtiin mittauslaippa, ja toiseen levyyn leikattiin ø 16,5 mm reikä mittausakselia varten. 

Suojaputken toiseen päähän on asennettu hela, jossa on ø 17,5 mm reikä keskellä. Lisäksi 

mittalaitteeseen kuuluu betonimuoteissa käytettävää muottikangasta 400*500 mm
2
. Se 

kiinnitettiin päätypalkin ulkopuolelle mittalaitteen eteen, jotta mittauslaipan ja rungon 

väliin ei pääse päätypenkereen täyttömateriaalia. 

Mittalaitteen toimintaperiaatteena on se, että mittausakselin avulla työnnetään 

mittauslaippaa päätypalkin toisella puolella olevaan päätypenkereeseen. Mittausakselin 

siirtymästä voidaan päätellä päätypalkin ja –penkereen välisen raon suuruus. 
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6. Anturien ja mittalaitteiden asennus 

Mittalaitteet asennettiin sillan rakentamistyön aikana. Silta rakennettiin vuoden 2003 

touko- ja syyskuun välisenä aikana. Sillan toteuttamissuunnitelma on liitteenä 5.1, jossa on 

esitetty sillan suunniteltu rakentamisaikataulu. Mittalaitteet ja anturit asennettiin niille 

sopivimmassa sillan rakentamisen työvaiheessa. Lisäksi huomioitiin pää- ja 

aliurakoitsijoiden aikatauluihin sopivimmat asennusten ajankohdat. Anturien ja 

mittalaitteiden asentamista varten tehtiin mittalaitteiden varauspiirustukset ML1 - ML4, 

jotka olivat myös urakoitsijoiden käytössä. Toteutuneilla mitoilla ja anturien ja 

mittalaitteiden numeroinnilla päivitetyt piirustukset ovat liitteinä 5.2 - 5.5. 

6.1 Teräsputkipaalujen instrumentointi 

Teräsputkipaaluihin anturit asennettiin teräsputkipaalujen valmistajan tiloissa Oulaisissa 

ennen paalujen kuljettamista työmaalle. Instrumentoitava paalu laitettiin rullien päälle, 

jossa sitä voitiin moottoroidusti pyörittää haluttuun asentoon. Paras asento paaluihin 

asennettujen anturien ja mittalaitteiden kiinnittämiselle oli sellainen, että asennuskohta 

sijaitsi paalun yläpinnassa. Seuraavaksi valmisteltu kaapeli levitettiin paalun päälle, jossa 

venymäliuskat ja lämpötila-anturit olivat kytkettynä. Instrumentoituja paaluja oli yhteensä 

kaksi kappaletta. 

6.1.1 Teräksen venymän mittaus 

Kaapelin levityksen jälkeen venymäliuskojen asennuskohdat mitattiin ja merkittiin liidulla 

paalun kylkeen. Asennuskohdat sovitettiin siten, että ne eivät osuneet paalussa olevaan 

kierresaumahitsiin. Lisäksi asennuskohdat valmisteltiin venymäliuskojen liimausta varten 

ja liuskat liimattiin seuraavasti: 

1) Teräsputkipaalun pintaa tasoitettiin porakoneeseen kiinnitetyllä 

lamellihiontalieriöllä. Hiomalaitteen karkeusaste oli P180. 

2) Venymäliuskojen asennuskohdat hiottiin hiomapaperilla. Hiomapaperin 

karkeusaste oli P600. 

3) Tarvittaessa kohdat 1 - 2 toistettiin hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. 
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4) Asennuskohdat puhdistettiin asetonilla. 

5) Venymäliuska otettiin pois pakkauksestaan, ja sen liimattavalle pinnalle 

tiputettiin tippa käyttötarkoitukseen valmistettua liimaa. 

6) Venymäliuska aseteltiin kohdalleen paalun pintaan ja painettiin paalua 

vasten noin kahden minuutin ajan, jotta liima ehti kuivua. 

7) Venymäliuskan ympärille levitettiin silikonipohjaista massaa. 

Venymäliuskojen asennuskohtien tasot valittiin siten, että paalun todellisen 

upotussyvyyden poiketessa suunnitellusta paalujen tavoitetasosta venymäliuskat ovat 

edelleen mittausten kannalta sopivalla tasolla. Toteutuneet venymäliuskojen 

asennuskohtien tasot sekä päätytuen T4 eteläisessä että pohjoisessa paalussa näkyvät 

kuvassa 6.1. Kuva on mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML3, joka on liitteenä 5.4. 

Kuva 6.1 Venymäliuskojen ja lämpötila-antureiden asennuskohtien tasot valmiissa sillassa. 
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Venymäliuskoja asennettiin 2,5 m jaolla neljälle eri tasolle ja kolmelle eri paalun sivulle 

120°:n jaolla. Yhden sivun venymäliuskat pyrittiin paalua lyötäessä suuntaamaan sillan 

pituussuunnan sivulle. Toinen paaluista (pohjoinen) kiertyi paalua lyötäessä kuvan 6.1 

leikkauksen G3-G3 osoittamaan asentoon. Venymäliuskat suojattiin paalun lyöntiä varten. 

Suojaus on esitetty kappaleessa 6.1.3.

6.1.2 Teräksen lämpötilan mittaus 

Teräsputkipaalun ympärillä olevan päätypenkereen lämpötilan seurantaa varten asennettiin  

kappaleessa 5.3.1 esitettyjä lämpötilan mittalaitteita. Mittalaitteet asennettiin samoille 

tasoille kuin venymäliuskatkin, mutta vain yhdelle sivulle kumpaankin tuen T4 paaluun 

(kuva 6.1).

6.1.3 Anturien ja mittalaitteiden suojaus 

Paaluissa olevat anturit ja mittalaitteet suojattiin L70*70*7-teräsprofiililla, 

palonsuojavillalla ja uretaanivaahdolla. Suojauksen rakenne on esitettynä kuvassa 6.2. 

Kuva 6.2 Venymäliuskojen ja lämpötilan mittalaitteiden suojausmenetelmä teräsputkipaalun kyljessä 
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Suojauksen periaatteena on antureiden ja mittalaitteiden suojaaminen sekä paalua lyötäessä 

että lopullisessa rakenteessa. Suojauksena olevan L70*70*7-teräsprofiilin alapäähän 

asennettiin kaksi umpinaisesta teräksestä tehtyä kiilamaista osaa. Näiden osien 

tarkoituksena on paalua lyötäessä mahdollisesti kohdalla olevan kiven siirtäminen sivuun. 

Palosuojavilla kaapelin ympärillä suojasi sitä liialta kuumenemiselta teräsprofiilia 

kiinnitettäessä paalun kylkeen. Suojaavan teräksen sisällä oleva uretaanivaahto kiinnittää 

kaapelin joustavasti ja tukevasti muuhun rakenteeseen. Paalua lyötäessä uretaanivaahto 

pienentää suuresta kiihtyvyydestä johtuvia voimia kaapelin ja muun rakenteen välillä 

verrattuna siihen, että kaapeli olisi jäykästi kiinnitetty. Lisäksi kaapelin ympärille 

suojaavan teräksen yläpäähän kiinnitettiin 500 mm hydrauliikan paineputkea suojaamaan 

kaapelia paalutuksen aikana. Antureiden ja mittalaitteiden suojaamisessa tehtiin seuraavat 

työvaiheet:

1) Venymäliuskan kohdalla olevat johtimet ja lämpötilan mittalaitteet 

peitettiin palosuojavillalla. 

2) Uretaanivaahtoa levitettiin suojaavan L70*70*7-teräsprofiilin ja 

palosuojavillan päälle. 

3) Teräsprofiili nostettiin kaapelin ja anturien päälle. 

4) Teräsprofiili hitsattiin kiinni paalun kylkeen. 

5) Teräsprofiilin alapäähän hitsattiin kaksi kiilamaista osaa kiinni. 

6) Hitsattua aluetta jäähdytettiin kostealla kankaalla. 

7) Teräsprofiilin yläpäähän kiinnitettiin kaapelin ympärille 500 mm 

matkalle hydrauliikassa käytettävää paineputkea. 

8) Venymäliuskojen paikat merkittiin teräksen kylkeen keltaisella maalilla. 

9) Antureilta ja mittalaitteilta lähtevä kaapeli kierrettiin kelalle paalun 

yläpään sisään paalun kuljetusta varten. 

Teräsprofiilia jätettiin 300 mm matkalta hitsaamatta venymäliuskojen kohdilta, jotta 

venymäliuskat eivät kuumenneet liikaa. Teräsputkipaalujen mittalaitteiden ja anturien 

kiinnittämisestä, suojaamisesta ja paalutuksesta on valokuvasarja liitteenä 6.1. Lisäksi 

liitteenä 6.2 on yhteenveto toteutuneista paalujen sijainneista suunnitelmiin verrattuna.  
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6.2 Teräsbetonipilarien instrumentointi 

Teräsbetonipilareiden anturit ja mittalaitteet asennettiin pilarin valumuotin 

valmistuspaikalla. Instrumentit oli helpompi asentaa siinä vaiheessa, koska valumuotit 

olivat vaakasuorassa ja muotin sisällä ei ollut vielä pääraudoitusta (kuva 6.3). 

Kuva 6.3 Teräsbetonipilarien valumuotit ovat valmistuspaikalla. 

Valumuoteissa oli hakaraudoitus kiinnitettynä. Pääraudoitus asennettiin valumuottiin, kun 

valumuotti oli asennettu pystyyn valettavien pilarien kohdille. Valumuotit oli tehty 

puutavarasta, jonka sisähalkaisija oli yksi metri. Asennuspaikoissa oli huomioitava 

reunaetäisyyksien täyttyminen ja työteräkset [44]. 

6.2.1 Pääraudoituksen venymän mittaus 

Pääraudoituksen venymän mittausta varten asennettiin venymätankoja teräsbetonipilarin 

raudoitukseen. Venymätangot asennettiin valumuottiin sillan pituussuunnan sivuille sekä 

ylä- että alapäähän. Jokaiseen pilarin valumuottiin (joita yhteensä neljä) asennettiin neljä 

kappaletta venymätankoja. Ne kiinnitettiin valumuotissa olleen kierrehaan ulkopuolelle 

raudoituksen sidontalangalla (kuva 6.4). 
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Kuva 6.4 Teräsbetonipilareihin kiinnitettyjen venymätankojen sijainti poikkileikkauksessa. 

Sidontalangan kiristyksessä käytettiin raudoituskoukkua. Kierrehaan valumuottiin 

kiinnityksessä käytetyissä korokepaloissa oli varaa riittävän suojabetonipaksuuden 

jäämiselle venymätangon ulkopuolelle. Venymätankojen kaapelit sidottiin haoituksen 

ulkopuolelle. Kaapeleita varten tehtiin valumuottiin reiät, joista kaapelit johdettiin 

valumuotin ulkopuolelle. Sinne kaapelit kelattiin ja kiinnitettiin valumuotin työmaalle 

kuljetusta varten. Toteutuneet venymätankojen asennustasot on esitetty liitteenä 5.4 

olevassa mittalaitteiden varauspiirustuksessa ML3. 

6.2.2 Pilarin juuren maanpaineen mittaus 

Kahteen pilarin valumuottiin asennettiin vanerista valmistettu varausmuotti 

maanpaineanturille. Varaukset kiinnitettiin välituen T3 pilareiden valumuotteihin 

puuruuveilla. Lisäksi varauksen ulkopuolelle kiinnitettiin 10 mm paksu solumuovi, jotta 

varausmuotti oli helpompi irrottaa valumuotin purkamisen yhteydessä. Kuvassa 6.5a on 

esitetty maanpaineanturin sijainti pilarin poikkileikkauksessa. 
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a)   b) 

Kuva 6.5 Teräsbetonipilareihin kiinnitettyjen maanpaineanturien sijainti 

 a) poikkileikkauksessa b) lopullisessa rakenteessa. 

Maanpaineanturi kiinnitettiin jälkiasennuksena teräsbetonipilariin (kuva 6.5b). 

Maanpaineantureiden kiinnitystekniikka on esitetty kappaleessa 6.4.4. Toteutuneet 

maanpaineanturien asennustasot on esitetty liitteenä 5.4 olevassa  mittalaitteiden 

varauspiirustuksessa ML3. 

Teräsbetonipilarien mittalaitteiden ja niiden varausmuottien kiinnittämisestä on 

valokuvasarja liitteenä 6.3. 

6.2.3 Siirtymien mittaus 

Teräsbetonipilarien alapäiden siirtymien mittaamiseen tarvittavien mittalaitteiden asennus 

on esitetty kohdassa 6.6. 
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6.3 Sillan kannen instrumentointi 

Sillan kannen anturit ja mittalaitteet asennettiin kannen valumuottiin ja raudoitukseen. 

Sillan kannen raudoitukseen kiinnitettiin ø 110 mm varausputki anturien ja mittalaitteiden 

kaapeleita varten. Asennuskohta näkyy kuvassa 6.7. Putkeen tehtiin anturien kohdalle reiät, 

joista kaapelit johdettiin putken sisälle. Kaapelit asennettiin putken sisälle vetonarun 

avulla. Varausputken kaapeleita varten tehdyt reiät tiivistettiin silikonipohjaisella massalla. 

Lisäksi kannen raudoitus maadoitettiin. Sillan kannen kaapeleiden asennuksesta ja 

raudoituksen maadoituksesta on valokuvasarja liitteenä 6.4. 

6.3.1 Pääraudoituksen venymän mittaus 

Pääraudoituksen venymän mittausta varten asennettiin venymätankoja sillan kannen 

pääraudoitukseen. Venymätangot asennettiin sillan kannen ylä- ja alapinnan 

pituussuuntaiseen raudoitukseen. Venymätankojen paikoiksi valittiin sellaiset kohdat, 

missä ne saavat mahdollisimman paljon rasitusta ja mihin ne oli mahdollista asentaa. 

Venymätangot asennettiin sillan kantta rasittavien itseisarvoiltaan suurien 

taivutusmomenttien sijaintikohdille (kuva 6.6). 

kuva 6.6 Sillan kanteen kiinnitettyjen venymätankojen sijainti kannen pituussuunnassa. 

 Ylempi osa kuvasta on mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML1, joka on liitteenä 5.2. 
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Venymätankojen asennuspaikkoja sillan pituussuunnassa on kaksi. Toinen on välituen T3 

kohdalla ja toinen sillan Jämsän puoleisen reuna-aukon positiivisen taivutusmomentin 

suurimman arvon kohdalla. Sillan kannen poikkileikkauksessa mittalaitteet sijaitsevat 

kuvan 6.7 osoittamissa kohdissa. 

Kuva 6.7 Sillan kanteen kiinnitettyjen mittalaitteiden sijainti kannen poikkileikkauksessa. 

 Kuvassa näkyvät numerot ja kirjaimet viittaavat mittalaitteiden numerointiin. 

 Kuva on mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML1, joka on liitteenä 5.2. 

Venymätangot kiinnitettiin pituussuunnan pääraudoitukseen sidontalangalla. 

Venymätankojen kaapelit sidottiin raudoituksen asennusteräksiin. Asennusteräksiin 

kiinnitettyinä kaapelit johdettiin nipussa kaapeleiden varausputkeen. 

6.3.2 Teräsbetonirakenteen lämpötilan mittaus 

Lämpötilan mittalaitteita asennettiin sillan kannen sekä ylä- ja alapintaan että 

poikkileikkauksen keskelle. Lisäksi lämpötilan mittalaitteita asennettiin reunapalkkeihin. 

Asennuskohdat näkyvät kuvassa 6.7. Pituussuunnassa lämpötila-anturit sijaitsevat välituen 

T3 leikkaushakoihin kiinnitettynä 2,5 m etäisyydellä välituen T3 tukilinjalta. Liitteenä 6.5 

on valokuvasarja sillan kannen venymätankojen ja lämpötilan mittalaitteiden asennuksesta. 
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6.3.3 Sillan kokonaispituuden mittaus 

Sillan pituuden mittausta varten sillan päätypalkkien väliin asennettiin 

laseretäisyysmittalaite. Asennustyö tehtiin sillan kannen valumuotin purkamisen ja 

päätypenkereen rakentamisen jälkeen. Mittalaite kiinnitettiin jälkiasennuksena kiila-

ankkureilla päätypalkin teräsbetonirakenteisiin. Mittalaiteen lisäksi sillan toiseen päähän 

kiinnitettiin tasainen laatta, jotta laseretäisyysmittari mittaa tasaiselta pinnalta. Sekä 

laseretäisyysmittalaitteen kokoamisesta ja kiinnittämisestä että laatan kiinnittämisestä on 

valokuvasarja liitteenä 6.6. 

6.4 Sillan päätypalkin ja -penkereen instrumentointi 

Päätypalkin ja –penkereen instrumentoinnissa keskityttiin päätytuelle T4, koska liikkeiden 

oletettiin olevan siellä suurempia kuin päätytuella T1. Sillan päätypalkin anturit ja 

mittalaitteet asennettiin valumuottiin ja raudoitukseen. Ensimmäiset mittalaitteiden 

varaukset asennettiin, kun valumuotti oli tehty. Seuraavat mittalaitteet asennettiin 

päätypalkkiin, kun raudoitus oli valmis. Jälkiasennuksena päätypalkkiin asennettiin 

mittalaitteita ja antureita, kun päätypenkereen täyttö oli edennyt päätypalkin alapintaan. 

Lisäksi mittalaitteita ja antureita asennettiin vaiheittain päätypenkereen täyttötyön edettyä 

sopivalle tasolle. 

6.4.1 Päätypalkin ja -penkereen välisen raon mittaus 

Päätypalkin ja -penkereen välisen raon mittalaitteiden asennuspaikat päätytukien T1 ja T4 

välillä valittiin siten, että mittaustuloksia voi vertailla päätytukien kesken. Mittalaitteita 

asennettiin kahdelle eri tasolle. Sillan poikittaissuunnassa mittalaitteita asennettiin 

molempiin reunoihin ja keskelle. 

Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaite asennettiin päätypalkin valumuottiin 

raudoitustyön aikana. Asennustyössä päätypalkin raudoitusta siirrettiin väliaikaisesti, jotta 

mittalaitteiden asennustyö oli mahdollista. Valumuottiin tehtiin reikä porakoneeseen 

kiinnitetyllä ø 50 mm lieriöporalla päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteen 
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rungon putkea varten. Reiät porattiin valumuotin välituen puoleiseen seinään. Mittalaitteen 

runkoon mittauslaipan ulkopuolelle hitsattiin neljä korvaketta, joista mittalaite ruuvattiin 

puuruuveilla kiinni valumuottiin (kuva 6.8). 

Kuva 6.8 Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaite on kiinnitetty puuruuveilla valumuottiin. 

Mittalaitteen suojaputken toinen pää johdettiin valumuotista ulos sille tehdystä reiästä. 

Mittalaitteesta irrotettiin ennen asennusta sekä mittausakseli ja –laippa että päätyhela. 

Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteita asennettiin yhteensä viisi päätytuen 

T4 ja yksi päätytuen T1 päätypalkkiin. Mittalaitteiden asennuskohdat näkyvät kuvassa 6.9. 

Kuva 6.9 Päätypalkin ja –penkereen välisen raon ja päätypalkin siirtymän mittalaitteiden 

asennuskohdat. Kuva on liitteenä 5.3 olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML2. 

Kuvassa näkyvät numerot viittaavat mittalaitteiden numerointiin. 
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Kuvassa numerolla 8 merkitty päätytuen T4 mittalaite on samalla kohdalla kuin päätytuella 

T1 oleva numerolla 2 merkitty mittalaite. Näiden kahden välillä voidaan vertailla eri 

päätytukien tuloksia keskenään. Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteen 

asennuksesta on valokuvasarja liitteenä 6.7. 

6.4.2 Raudoituksen venymän mittaus 

Raudoituksen venymän mittausta varten asennettiin venymätankoja päätypalkin 

raudoitukseen. Venymätangot asennettiin päätypalkin hakaraudoituksen ja kannen 

yläpinnasta päätypalkin ulkopintaan taivutettujen terästen tasoon. Venymätankojen 

paikoiksi valittiin teräsputkipaalun kiinnittymiskohta päätypalkkiin ja päätypalkin 

keskikohta sillan sivusuunnassa. Tankojen asennuspaikoissa huomioitiin, mihin ne oli 

mahdollista asentaa päätypalkin tiheän raudoituksen vuoksi (kuva 6.10). 

Kuva 6.10 Venymätankoja ollaan kiinnittämässä päätypalkin valumuottiin. 

Päätypalkin raudoituksen venymien tutkimista varten asennettiin venymätankoja päätytuen 

T4 päätypalkkiin. Venymätankojen asennuspaikat näkyvät kuvassa 6.11. 
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Kuva 6.11 Päätypalkin venymätankojen asennuspaikat päätytuella T4. Kuva on liitteenä 5.3 

olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML2. 

Venymätankoja asennettiin päätypalkin kumpaankin pintaan, yhteensä venymätankoja on 

neljä. Venymätangot kiinnitettiin hakaraudoitukseen sidontalangalla. Sidontalangat 

kiristettiin raudoituskoukulla. Venymätankojen kaapelit sidottiin raudoitukseen. 

Raudoitusta pitkin kaapelit johdettiin nipussa kaapeleiden varausputkeen. 

6.4.3 Päätypalkin  siirtymän mittaus 

Mittalaitteiden asennuspaikat päätytukien T1 ja T4 välillä valittiin siten, että 

mittaustuloksia voi vertailla päätytukien kesken.  Asennuskohdat on esitetty kuvassa 6.9. 

Kuvassa numerolla 10 ja 5 olevat mittalaitteet ovat tuella T4, ja vastaavilla paikoilla tuella 

T1 ovat numerolla 3 ja 1 merkityt mittalaitteet. Mittalaitteita asennettiin kolmelle eri 

tasolle päätypalkkeihin. Sillan sivusuunnassa mittalaitteita asennettiin molempiin 

reunoihin, keskelle ja päätytuen tukipaalun kohdalle. Yhteensä päätypalkin siirtymän 

mittalaitteita on kaksi päätytuella T1 ja kuusi kappaletta päätytuella T4. 

Päätypalkin siirtymän mittalaitteen läpivientiputki asennettiin päätypalkin valumuottiin 

raudoitustyön aikana. Asennustyössä päätypalkin raudoitusta ei tarvinnut siirtää. 

Valumuottiin tehtiin porakoneeseen kiinnitetyllä ø 50 mm lieriöporalla reikiä valumuotin 

molempiin seiniin. Mittalaitteen läpivientiputket johdettiin läpi valumuotissa olevista 

rei’istä. Läpivientiputket kiinnitettiin paikalleen sillan kannen betonointityön ajaksi. 

Mittalaitteen ankkurointiosat asennettiin päätypenkereen täyttötyön saavuttaessa 
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mittalaitteiden asennuskohdan. Ankkurointiosa johdettiin päätypalkissa olevasta 

läpivientiputkesta penkereen puolelta päätypalkin läpi. Ankkurointilevy on 12 m 

etäisyydellä päätypalkin ulkopinnasta. Ankkurointilevyn oletetaan pysyvän paikallaan. 

Päätypenkereen täytön jälkeen ankkurointiosan terästangon ja päätypalkin 

teräsbetonirakenteen välille asennettiin siirtymäanturi Novotechnik TRS 50. Sekä 

päätytuella T1 että T4 siirtymäantureita kiinnitettiin yhteen ankkurointiosan terästankoon 

messingistä koneistetulla kiinnitysosalla. Mittalaitteen läpivientiputken päähän asennettiin 

päätyhela, jonka pinnalta siirtymäanturi voi mitata tarkasti. Lisäksi siirtymäanturi suojattiin 

putkella, jonka päissä on sorvatut muoviset helat. Päätypalkin ja –penkereen välisen 

siirtymän mittalaiteen asennuksesta on valokuvasarja liitteenä 6.8. 

6.4.4 Maanpaineen mittaus päätypalkin ja maan rajapinnassa 

Maanpaineanturien asennuspaikat päätytukien T1 ja T4 välillä valittiin siten, että 

mittaustuloksia voi vertailla päätytukien kesken.  Maanpaineanturien vaatiman tilan 

johdosta päätypalkin ulkopuolella olevaa suojabetonipaksuutta kasvatettiin 65 mm sillan 

alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna. Tällöin raudoituksen mittoja ei tarvinnut muuttaa. 

Maanpaineanturien asennuskohdat on esitetty kuvassa 6.12. 

Kuva 6.12 Päätypalkkien maanpaineanturien asennuspaikat. Kuva on liitteenä 5.2 

olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML1. Kuvassa näkyvät kirjaimet 

viittaavat maanpaineantureiden tulosten käsittelyssä käytettyihin merkintöihin. 

Maanpaineantureita asennettiin kahdelle tasolle. Sillan sivusuunnassa maanpaineantureita 

asennettiin kuuteen kohtaan kuvan 6.12 osoittamalla tavalla. Päätytuen T4 
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maanpaineantureista kirjaimilla J ja M merkityt ovat vertailukelpoisia päätytuen T1 

kirjaimilla V ja W merkittyihin maanpaineantureihin. Maanpaineantureita on yhteensä 

kymmenen päätytuella T4 ja kaksi kappaletta päätytuella T1.  

Valumuottiin kiinnitettiin ø 405 mm ja 70 mm paksut varausmuotit maanpaineantureita 

varten. Varausmuotit valmistettiin umpisoluisesta suulakepuristetusta polystyreenistä 

(XPS). Muotissa oli huomioitu myös maanpaineanturin kaapelin kulkureitti 

maanpaineanturin takapuolelta etureunan alapintaan. Varausmuottien valmistamisesta, 

kiinnittämisestä ja poistamisesta on valokuvasarja liitteenä 6.9. 

Maanpaineanturit kiinnitettiin jälkiasennuksena, sen jälkeen kun maanpaineanturien 

varausmuotit oli poistettu betonista. Maanpaineanturi kiinnitettiin juotoslaastilla valamalla 

päätypalkin teräsbetonirakenteeseen. Kiinnittämisessä tehtiin seuraavat työvaiheet: 

1) Iskuporakoneella tehtiin reiät maanpaineanturin varauksen pohjalle 

ruuveja varten. 

2) Reikiin ruuvattiin ruuvit. Ruuvien alle laitettiin sopiva määrä aluslevyjä, 

jotta maanpaineanturin ulkopinta voitiin säätää päätypalkin ulkopinnan 

kanssa samaan tasoon. 

3) Maanpaineanturi nostettiin varaukseensa. 

4) Maanpaineanturin ympärille lyötiin alumiinisia umpitangosta tehtyjä 

pätkiä, jotta anturi pysyi paikallaan. 

5) Maanpaineanturin eteen laitettiin solumuovista tehty levy, jonka päälle 

kiinnitettiin vanerilevy. 

6) Solumuovista tehdyn levyn yläreunaan jätettiin väli, josta juotoslaasti 

voitiin valaa maanpaineanturin ympärille. 

7) Juotoslaasti sekoitettiin ja valettiin maanpaineanturin ympärille. 

Juotoslaastin valu suoritettiin monessa erässä, ja vanerilevyä koputettiin 

vasaralla, jotta mahdolliset ilmataskut poistuivat anturin ympäriltä. 

8) Juotoslaastin annettiin kuivua neljä tuntia. 

9) Maanpaineanturin edessä olleet solumuovi- ja vanerilevyt poistettiin. 

Maanpaineanturin kiinnittämisestä on valokuvasarja liitteenä 6.10. 
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6.4.5 Päätypenkereiden lämpötilan mittaus 

Lämpötilan mittalaitteita asennettiin sekä päätytuen T1 että T4 puoleiseen 

päätypenkereeseen. Mittalaitteiden asennuspaikat on esitetty kuvassa 6.13. 

a)

b)

Kuva 6.13 Päätypenkereiden lämpötilan mittalaitteiden asennuskohdat 

a) päätytuen T4 puoleinen päätypenger  b) päätytuen T1 puoleinen päätypenger. 

Kuva on liitteenä 5.4 olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML3. Kuvassa näkyvät 

numerot viittaavat antureiden numerointiin. 

Päätytuen T4 puoleisessa päätypenkereessä lämpötilan mittalaitteita asennettiin viidelle 

tasolle ja neljään eri kohtaan  sillan sivusuunnassa. Päätytuen T1 puoleisen pään 

päätypenkereessä mittalaitteita asennettiin neljälle eri tasolle ja kahteen eri kohtaan  sillan 

sivusuunnassa. Asennuskohtien valintaan vaikuttivat päätypenkereeseen asennetut 

panosputket ja päätypenkereen vaiheittain tehty täyttötyö. Lämpötilan mittalaitteita 
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asennettiin jokaisen täyttökerroksen täytön ja tiivistyksen jälkeen. Täyttökerroksia oli 

yhteensä viisi, ja kerrosten paksuudet olivat noin 400 mm. Lämpötilan mittalaitteiden 

asentamisesta päätypenkereisiin on valokuvasarja liitteenä 6.11. 

6.5 Siirtymälaatan instrumentointi 

Siirtymälaatoista instrumentoitiin päätytuen T4 siirtymälaatta, koska sillan liiketilojen 

oletettiin olevan siellä suuremmat kuin päätytuella T1. Siirtymälaatan mittalaitteet 

asennettiin siirtymälaatan valumuottiin ja raudoitukseen. Asennustyö tehtiin sekä 

siirtymälaatan raudoitustyön aikana että siirtymälaatan valumuotin purkamisen jälkeen. 

6.5.1 Pääraudoituksen venymän mittaus 

Raudoituksen venymän mittausta varten asennettiin venymätankoja siirtymälaattaan sillan 

pituussuuntaiseen raudoitukseen. Venymätangot asennettiin siirtymälaatan ylä- ja 

alapintaan siirtymälaatan raudoitustyön aikana. Venymätankojen paikat valittiin siten, että 

tangot ovat oikeanpuoleisen ajokaistan kohdalla. Oikeanpuoleinen ajokaista on katsottu 

paalulukemien kasvavaan ajosuuntaan nähden. Siirtymälaatan mittalaitteiden 

asennuskohdat on esitetty kuvissa 6.14 ja 6.15. 

Kuva 6.14 Siirtymälaatan mittalaitteiden asennuskohdat. Kuva on liitteenä 5.3 

olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML2. Kuvassa näkyvät numerot 

ja kirjaimet viittaavat antureiden numerointiin. 



86

Kuva 6.15 Siirtymälaatan mittalaitteiden sijainti laatan poikkileikkauksessa. Kuva on liitteenä 5.4 

olevasta mittalaitteiden varauspiirustuksesta ML3. Kuvassa näkyvät numerot 

viittaavat antureiden numerointiin. 

Venymätankoja on siirtymälaatassa kaksi. Venymätangot kiinnitettiin raudoitukseen 

sidontalangalla. Venymätankojen kaapelit sidottiin raudoitukseen. Raudoitusta pitkin 

kaapelit johdettiin nipussa kaapeleiden suojaputkeen. 

6.5.2 Betonirakenteen lämpötilan mittaus 

Lämpötilan mittalaitteita asennettiin siirtymälaatan raudoitustyön aikana. Mittalaitteita 

asennettiin siirtymälaatan ylä- ja alapintaan. Sillan sivusuunnassa lämpötilan mittalaitteita 

asennettiin kahteen eri kohtaan. Mittalaitteiden asennuskohdat on esitetty kuvissa 6.14 ja 

6.15.

6.5.3 Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mittaus 

Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mittalaitteiden asennuskohdat päätytuen T4 

siirtymälaatassa valittiin sen molempiin reunoihin. Asennuskohdat on esitetty kuvissa 6.14 

ja 6.15. Mittalaitteen kiinnitysosa asennettiin siirtymälaatan raudoitukseen ja valumuottiin 

raudoitustyön yhteydessä. Valumuotin purkamisen jälkeen sillan siipimuurin ja 

siirtymäanturin kiinnitysosan väliin asennettiin siirtymäanturi Novotechnik TRS 100.  

Siirtymäanturi kiinnitettiin siipimuuriin alumiinisella profiililla. Alumiiniseen profiiliin 

kiinnitettiin itsesäätyvää lämmitysvastusta ja lämpötilan mittalaite. Lämpötilan mittalaite 

asennettiin siirtymäanturin viereen, jotta tämän lämpötilaa voidaan seurata. Lisäksi kaikki 
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mittalaitteet suojattiin vanerista tehdyllä suojakaapilla. Siirtymälaatan mittalaitteiden 

asentamisesta on valokuvasarja liitteenä 6.12. 

6.6 Takymetrimittaus 

Takymetrimittauksia varten siltarakenteisiin ja erillisiin kiintopisteisiin kiinnitettiin 

takymetrin prisman kiinnitysjalustoja. Kiinnitysjalustojen kiinnityspaikat sovitettiin siten, 

että kiinnitysjalustoihin kiinnitettävään prismaan on mahdollista mitata takymetrillä 

kahdelta eri kojeasemalta. Kiinnityspaikkojen valintaan vaikuttivat sekä ympäröivän 

maaston muodot ja puusto että Haavistonjoen sijainti. Lisäksi vaikuttavina tekijöinä olivat 

sillan rakenteet ja talvella maassa oleva lumikerros. Mittauksissa käytettävä takymetri on 

tyypiltään WILD T2002. Takymetriä käytetään mittauksessa kuvassa 6.16. 

Kuva 6.16 Takymetri WILD T2002 

Takymetrimittauksissa käytetään taaksepäin leikkausta, jolloin kojeaseman paikka ei ole 

sidottu. Kojeasemilta suoritettavat tähtäykset prismoihin ovat risteäviä, ja jokaiseen 

mitattavaan paikkaan tehdään kahdelta eri suunnalta havainnot. Tällöin 

takymetrimittauksen tarkkuus paranee huomattavasti verrattuna siihen, että mittauksia 

suoritettaisiin prismaan vain yhdeltä kojeasemalta.[24] 
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Prisman kiinnitysjalustojen kiinnityspaikat ja kiintopisteiden paikat on esitetty liitteenä 5.5 

olevassa mittapisteiden numerointipiirustuksessa. Liitteenä 6.13 on kojeasemien ja 

prismojen kiinnitysjalustojen sijainti toisiinsa nähden. Kuvan taustalla on 10 m jaolla oleva 

pisteverkko. Liite on tulostettu takymetrimittausten tulosten käsittelyssä käytetystä 

ohjelmistosta X.Net Plus[8].  

Ohjelmisto X.Net Plus on pienimmän neliösumman (PNS) tekniikkaan perustuva 

geodeettinen verkkotasoitusohjelmisto. Havaintojen painotus tapahtuu automaattisesti 

kojeparametreista johdettujen havaintokeskivirheiden perusteella. Ohjelmistossa on 

tasoituksen yhteydessä automaattinen karkeiden virheiden seulonta.[8] 

6.6.1 Kiintopisteet 

Kiintopisteitä asennettiin vierestä puretun vanhan sillan perustusten paalutettuun 

anturalaattaan yhteensä kaksi kappaletta. Kiintopisteet kiinnitettiin kiila-ankkureilla 

anturalaattaan. Kiila-ankkureihin kiinnitettiin ruuvit, joihin kierrettiin mutterit sekä 

kiintopisteen kiinnitysjalan ala- että yläpuolelle. Ruuvien korkeutta säätämällä kiintopiste 

asennettiin pystysuoraan. 

6.6.2 Teräsbetonipilarit 

Teräsbetonipilarien alapäiden siirtymien mittaamiseksi niihin kiinnitettiin takymetrin 

prisman kiinnitysjalustoja yhteensä neljä kappaletta. Kiinnitysjalustat kiinnitettiin 

jälkiasennuksena kiila-ankkureilla teräsbetonirakenteeseen. Kiinnitysjalustojen 

kiinnityskorkeus mitattiin sillan kannen pohjasta laseretäisyysmittarilla. 

6.6.3 Sillan kansi 

Sillan kannen liikkeiden mittaamiseksi kannen reunapalkkiin kiinnitettiin takymetrin 

prisman kiinnitysjalustoja yhteensä neljä kappaletta. Kiinnitysjalustat kiinnitettiin 

jälkiasennuksena kiila-ankkureilla teräsbetonirakenteeseen. Kiinnityspaikat sillan 

pituussuunnassa valittiin päätytukien ja välitukien tukilinjoille. Asennuspaikoiksi valittiin 

tukilinjat, jotta sillan kansirakenteen taipumat vaikuttaisivat mahdollisimman vähän 
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mittaustuloksiin. Takymetrin prisman kiinnitysjalustojen ja kiintopisteiden kiinnityksestä 

on valokuvasarja liitteenä 6.14. 

6.7 Muut instrumentointikohteet / tutkimukset 

6.7.1 Ulkolämpötilan mittaus 

Ulkolämpötilan mittausta varten asennettiin tietokoneen ja muun tiedonkeruulaitteiston 

suojakaapin seinille lämpötilan mittalaitteita. Mittalaitteita asennettiin neljään eri 

ilmansuuntaan. Kuvassa 6.16 on lämpötilan mittalaite kiinnitettynä kaapin seinään. 

Kuva 6.17 Ulkoilman lämpötilan mittalaite on kiinnitetty tietokoneen ja muun 

tiedonkeruulaitteiston suojakaapin seinään. 

Mittalaitteet kiinnitettiin kaapin seiniin puuruuveilla. Mittalaitteen päälle asennettiin 

alumiininen levy, jotta mittalaitteeseen ei sada lunta eikä vettä esteettä sisälle. 

6.7.2 Päätypenkereen täyttötyö, materiaalitutkimus ja levykuormituskokeet 

Täyttötyö ja levykuormituskokeet

Sillan pääty- ja välitukien kohdalle tehtiin massanvaihto sillan suunnitelmien mukaan. 

Massanvaihtojen ulottumistasot on esitetty liitteenä 2.1 olevassa Haavistonjoen sillan 
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yleispiirustuksessa. Massanvaihto ulotettiin päätytuella T1 tasolle +90,8 ja T4 tasolle 

+93,6.

Pintamaakerrokset poistettiin ennen massanvaihtoa päätypenkereiden alueelta. Olemassa 

olevaa maakerrosta kaivettiin pois massavaihtojen kohdalla, jonka jälkeen massanvaihtojen 

alarajat vaaittiin. Tasoilta +90.8 (T1) ja +92,5 (T4) lähtien päätypenkereitä päätypalkkien 

alapuolella täytettiin ja tiivistettiin 300 mm kerroksina. Tärylevynä käytettiin mallia DPU 

5045H. Tärylevyn paino on 410 kg. Täyttötyötä jatkettiin tasoille +94,2 (T1) ja +93,3 (T4). 

Tämän jälkeen tehtiin paalutustyö. 

Täyttötyötä jatkettiin kun sillan valumuotti oli purettu. Päätytuella T4 tasolta +93,3 

tiivistettiin täryjyrällä neljä kertaa. Täryjyrän tyyppi on BOMAG BW 213D-3 ja sen paino 

on 12400 kg. Tämän jälkeen tasolle +93,3 tehtiin levykuormituskoe. Tämän 

levykuormituksen tulokset ovat liitteen 6.16 13.8.2003 tehdyssä levykuormituskokeessa 

nimikkeellä pohjoispää. 

Seuraavaksi päätytuella T4 päätypengertä täytettiin ~400 mm louheella tasoon +96,0 asti. 

Tämän jälkeen päätytuen T4 päätypengertä täytettiin 0-70 mm pienlouheella päätypalkin 

alapintaan tasoon +97,6 asti. Tältä tasolta päätypengertä tiivistettiin 12400 kg painavalla 

BOMAG -täryjyrällä. Tasolta +97,6 lähtien päätypengertä täytettiin ja tiivistettiin 300-

400 mm kerroksina. Tiivistäjänä käytettiin 410 kg painavaa DPU 5045H -tärylevyä. 

Samanaikaisesti täytettiin myös päätytuen T1 päätypengertä vastaavasti. 

Kun täyttötyö oli tehty, tehtiin levykuormituskoe päätytuella T4 tasolle +99,0 ja  

päätytuella T1 tasolle +98,0 (siirtymälaattojen alapinnat). Ensimmäisten 

levykuormituskokeiden tulosten mukaan päätypenkereet olivat jääneet liian löyhiksi. 

Tämän jälkeen päätypenkereitä tiivistettiin 12400 kg painavalla BOMAG -täryjyrällä. 

Seuraavaksi levykuormituskoe uusittiin päätytuen T4 puoleiseen päätypenkereeseen. 

Ensimmäisen levykuormituskokeen tulokset päätytuen T1 puoleiselle päätypenkereelle 

ovat liitteen 6.16 21.8.2003 tehdyssä levykuormituskokeessa nimikkeellä eteläpää. 

Päätytuen T4 puoleisen päätypenkereen uusitun levykuormituskokeen tulokset ovat liitteen 

6.16 21.8.2003 nimikkeellä pohjoispää, ja huomautuksena on: Jyrätty 3-4 kertaa. 

Päätypenkereitä tiivistettiin paremmin kuin lähteessä [25] on vaadittu. 
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Pengerluiskat päätypenkereissä tehtiin pitkän ajan kuluessa. Luiskien täyttömateriaali 

sillan reunimmaisten aukkojen alueella oli 0-100mm pienlouhetta. Keskimmäisen aukon ja 

välitukien pilarien kohdalla täyttömateriaali vaihteli louheesta pienlouheeseen. 

Täyttömateriaalit on arvioitu silmämääräisesti. Haavistonjoen uomaan tehtiin 

eroosiosuojaus tyyppi B luiskien täyttötyön yhteydessä. 

Materiaalitutkimus

Päätypenkereen täyttömateriaalille tehtiin TTY:n Pohja- ja maarakenteiden laboratoriossa 

materiaalitutkimuksia. Maamateriaalille tehtiin syklinen kolmiaksiaalikoe halkaisijaltaan 

300 mm olevalle näytteelle. Lisäksi maanäyte seulottiin, josta saatiin selville 

rakeisuuskäyrä (kuva 6.18).
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Kuva 6.18 Päätytuen T4 puoleisen päätypenkereen täyttömateriaalin rakeisuuskäyrä. 

Tehtyjen tutkimusten perusteella saatiin selville maan ominaisuuksia kuvaavat parametrit, 

kuten kitkakulma ja koheesio. 

6.8 Signaalinkäsittely ja rekisteröinti 

Tietokone ja muu tiedonkeruulaitteisto asennettiin niille tehtyyn suojakaappiin. Kaapin 

runko on tehty kylmäkaapista. Kaappi verhoiltiin vanerilla ilkivaltaa ja tien aurauskaluston 

heittämää lunta ja jäätä vastaan. Tietokone ja muu tiedonkeruulaitteisto ovat kiinteästi 

siltapaikalla.
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6.8.1 Mittaustiedon kokoamislaitteisto 

Mittaustiedon kokoamislaitteisto koostuu tietokoneesta, kaapelien kytkentälaatikoista ja 

dataloggereista. Kaapelien kytkentälaatikoita on yhteensä kahdeksan. Lisäksi yksi 

kytkentälaatikko on tietokoneeseen kytketty sarjaliikenne(COM)-porttien  valitsin. 

Sarjaliikenneporteissa käytetty liitäntätapa on RS-232C[18]. 

Tietokone on liitetty yhdestä sarjaliikenneportista RS-232-liitännällä sarjaliikenneporttien 

valitsimeen. Sarjaliikenneporttien valitsin tehtiin, koska tietokoneessa on yksi 

sarjaliikenneportti ja mittauslaitteita on neljä. Jokainen mittauslaite tarvitsee RS-232C-

liitännän. Sarjaliikenneporttien valitsin mittaa automaattisesti vuorotellen kaikki neljä 

laitetta jokaisella mittauskierroksella. Kolme sarjaliikenneporttien valitsimeen liitettyä 

laitetta ovat dataloggereita ja yksi on laseretäissyysmittalaite. Dataloggereista kaapelit on 

kytketty kaapelien kytkentälaatikoihin. Kytkentälaatikoista kaapelit on kytketty 

mittalaitteisiin ja antureihin. Mittaustiedon kokoamislaitteisto on kuvassa 6.17. 

                  Kuva 6.19 Mittaustiedon kokoamislaitteisto 

Dataloggerien tyyppi on HP / Agilent 34970A. Dataloggerit mittaavat tulokset jokaisesta 

mittalaitteesta ja anturista erikseen. Mitattu tieto siirretään mittauksen jälkeen tietokoneen 

kovalevylle muistiin. 
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Mittausta ohjaa tietokoneelle tehty ohjelma. Ohjelma on tehty Microsoft QuickBASIC 

V4.5 -ohjelmistolla. Mittauslaitteisto mittaa tulokset 15 minuutin välein. Mittaavasta 

ohjelmasta on käskyjen listaus liitteenä 6.17. Tiedonkeruulaitteiston mahdollisen 

mittaushäiriön varalta tiedonkeruulaitteistosta katkaistaan virta kerran vuorokaudessa. 

Mahdollisen sähkökatkon varalta mittauslaitteisto on ohjelmoitu siten, että mittaus alkaa 

automaattisesti uudelleen sähkökatkon päätyttyä. 

6.8.2 Tiedonsiirto GSM-yhteydellä 

Tutkimusprojektin mittausten jatkuessa Haavistonjoen sillalla mittaustieto tullaan 

siirtämään GSM-yhteydellä mittaustiedon kokoamislaitteistolta TTY:n tietokoneelle. 
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7. Mittaustietojen käsittely 

Mittaustietojen käsittely tehtiin mahdollisimman automaattiseksi, koska mitattava 

tietomäärä on suuri. Mittauslaitteistolla on mahdollista mitata 200 eri kanavaa. Kanavalla 

tarkoitetaan tässä työssä yhtä mitattavaa suuretta. Kanavista on käytössä 191 kappaletta. 

Mittauslaitteisto rekisteröi mitattavat suureet 15 minuutin välein. Yhdessä vuorokaudessa 

saadaan mittaustuloksia 191*(60/15)*24 = 18336 kappaletta. Yhden vuorokauden tiedot 

tallentuvat yhteen tiedostoon mittaavalle tietokoneelle Haavistonjoen sillalla. Kanavien 

listaus on liitteenä 7.1. 

7.1 Mittaustietojen koontiohjelma 

Mittaustietojen esikäsittelyyn tehtiin ohjelma, jolla voidaan koota vuorokausittaisista 

tiedostoista halutuin välein mittaustietoja. Ohjelmalle syötetään lähtötiedoiksi tutkittavan 

ajanjakson alku- ja loppupäivämäärä ja aikaväli millä tietoja kootaan. Ohjelma on tehty 

Microsoft QuickBASIC V4.5 -ohjelmistolla. Kokoavasta ohjelmasta on käskyjen listaus 

liitteenä 7.2. 

7.2 Mittaustulosten laskentataulukko 

Mittaustietojen käsittely mittaustuloksiksi tehtiin Microsoft Office 2000 -ohjelmistopaketin 

Excel-ohjelmalla. Excel-ohjelmalla tehtiin laskentataulukko, jossa on useita välilehtiä. 

Taulukko on tehty niin, että mittaustieto syötetään yhdelle välilehdelle, jota muut 

välilehdet käyttävät mittaustulosten lähtötietona. Yhden vuorokauden tai koontiohjelmalla 

kootun ajanjakson mittaustiedot syötetään välilehdelle ”DATAT”. Ohjelma poimii eri 

mittaustulokset DATAT-välilehden suuresta tietomäärästä omille välilehdilleen. 

Laskentataulukon käytön helpottamiseksi tehtiin yhdestä välilehdestä ohjaussivu, jonka 

välityksellä voi siirtyä tutkimaan haluttuja tuloksia. Ohjaussivu on kuvassa 7.1. 
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Kuva 7.1 Mittaustulosten laskentataulukon ohjaussivu 

Laskentataulukossa on 26 välilehteä. Välilehdillä on koottuna mittaustiedosta halutut solut, 

jotka on käsitelty mittaustuloksiksi. Lisäksi välilehdillä on laskennassa käytettäviä 

antureiden kertoimia ja antureiden mitattuja lähtöarvoja. Lähtöarvoksi tässä työssä 

kutsutaan anturista tai mittalaitteesta sen ollessa levossa tai mittausten aloitushetkellä 

mitattua ulostulo- ja syöttöjännitettä. Kaikkien antureiden lähtöarvoja ei voitu mitata 

kuormittamattomasta anturista, tällöin lähtöarvo on asetettu mittausten 

alkamisajankohtaan. Lisäksi lähtöarvo voi olla myös mittausten aloitushetkellä mitattu 

pituuden arvo. Välilehtien sisältö on esitetty liitteenä 7.3. 
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7.3 Mittaustulosten laskenta mittaustiedoista 

7.3.1 Venymäliuskoihin perustuvat mittalaitteet 

Venymäliuskojen tuloksia on laskettu kaavalla 5.7. Tuloksia laskettaessa on huomioitu, 

että levossa oleva venymäliuska antaa mittaustietona lähtöarvon. Kyseinen arvo on 

vähennettävä muista arvoista mittaustietoja käsiteltäessä mittaustuloksiksi. Kaava 5.7 

kehitetään seuraavaan muotoon: 

      (7.1) 

Kaavaa 7.1 on käytetty venymäliuskoihin perustuvien anturien ja mittalaitteiden tulosten 

laskennassa.

Venymätangot ja teräsputkipaalut

Mittaustulosten luettavuuden helpottamiseksi mitattu suhteellinen venymä on Hooken lain 

perusteella muutettu jännityksiksi seuraavasti: 

     [21]        (7.2)
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Maanpaineanturit

Maanpaineantureiden kalibroinnin avulla jokaiselle anturille saatiin oma kerroin K, joka 

kuvaa suhteellisen jännityksen muutosta ulkoiseen kuormaan. Maanpaineet laskettiin 

mittaustiedoista seuraavasti: 

      (7.3) 

Kaava 7.3 ottaa huomioon nolla-arvot (eN, EN). Suhteellinen jännityksen muutos kerrottiin 

kertoimella K ja jaettiin maanpaineanturin kannen pinta-alalla, jolloin saatiin maanpaine 

seuraavasti:

     (7.4) 

      (7.5) 

Maanpaineanturin mittaama maanpaineen arvo on maapaineanturin keskipisteen 

syvyydellä, ks. kappale 5.1.3.  Maanpaineanturien syvyydet z maan tai rakenteen pinnasta 

ovat seuraavat: 

Maanpaineanturit päätypalkissa: 

 ylimmät (H, K, N, P) z = 1,6 m 

 keskimmäiset (J, V, M, W) z = 1,9 m 

 alimmat (I, L, O, Q) z = 2,2 m 
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Maanpaineanturit välituen T3 pilarien alapäissä: 

 paalun 15 päällä olevassa pilarissa (F) z = 2,5 m 

 paalun 17 päällä olevassa pilarissa (G) z = 2,5 m 

Syvyydet on mitattu 0,1 m tarkkuudella. 

7.3.2 Siirtymäantureihin perustuvat mittalaitteet 

Siirtymäanturit kalibroitiin ja niille saatiin kerroin KS, ks. kohta 5.2. Kertoimella pystytään 

laskemaan siirtymä anturille syötettävän jännitteen muutoksista kaavalla 7.6. 

              (7.6) 

Jännityksen muutos lasketaan kaavalla 7.7.   

                  (7.7) 

Kaavat 7.6 ja 7.7 ottavat huomioon nolla-arvon Sj0. Siirtymäanturit toimivat laajalla 

jännitealueella. Jännitteen absoluuttinen arvo ei vaikuta mittaustuloksiin, kun jännite pysyy 

siirtymäanturin toiminta-alueella. 

Päätypalkin siirtymän mittalaite

Päätypalkin siirtymän mittalaitteen tuloksissa on huomioitava lämpötilan muutoksesta 

aiheutuva ankkurointiosan lämpöpiteneminen, ks. kappale 5.2.1. Teräksen 

lämpöpitenemiskertoimeksi t on tässä työssä oletettu 12*10
-6

 1/ºK, koska teräksen 

lämpöpitenemiskerroin usein on kyseinen arvo. Lämpöpitenemiskertoimia eri lähteiden 

mukaan on lueteltu taulukossa 7.1. 
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Taulukko 7.1 Teräksen lämpöpitenemiskertoimia eri lähteistä 

Lähde Materiaali lämpöpitenemiskerroin t [1/ºK] 

Rakentamismääräyskokoelma osa B4 [49] harjateräs 10 

Rakentamismääräyskokoelma osa B7 [47] rakenneteräs 12 

Lujuusopin perusteet [21] hiiliteräs 12 

Lujuusopin perusteet [21] valurauta 12 

Siirtymän mittalaitteen tangon pituuden muutos voidaan laskea kaavalla 7.8. 

            (7.8) 

Kun tutkittavan pituuden l lämpötilan muutos oletetaan tasaiseksi koko matkalle, saadaan 

integraalilausekkeesta 7.8 kaava 7.9. 

    (7.9) 

Tangon lämpöpiteneminen  aiheuttaa mittaustietoihin sen, että muutokset mittaustiedoissa 

ovat isommat kuin päätypalkin siirtymät. Tangon lämpötila ei oletettavasti muutu pitkältä 

matkalta, kun tutkittava aikaväli on lyhyt, koska päätypenger tasoittaa hetkellisiä ja 

lyhytaikaisia lämpötilanmuutoksia. Päätypenkereessä on iso lämpöenergiaa sitova 

kapasiteetti, jolloin päätypenkereen lämpötilat muuttuvat hitaasti, ks. kappale 8.4.1. 

Hetkellisen lämpötilan muutoksen vaikutus päätypalkin siirtymän mittalaitteeseen

Hetkellisellä aikavälillä tarkoitetaan tässä noin vuorokauden ja lyhyempiä aikavälejä. 

Oletetaan, että tangon lämpötila muuttuu vuorokauden aikana 0,5 m matkalta päätypalkin 

aukon puoleisesta pinnasta lähtien lähes ulkolämpötilan muutoksen verran. Oletusta 

voidaan perustella päätypalkin teräsbetonirakenteella (H=1,31 m), joka tasaa omalla 

lämpökapasiteetillaan tangon lämpötilan muutoksia. Lisäksi pidemmällä päätypenkereessä 
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ei lämpötila ehdi muuttua juurikaan vuorokauden aikana. Mittaustiedon virhe 

lämpöpitenemisestä olisi nyt 20 ºK lämpötilan muutoksella: 

Virhe on hyvin pieni verrattuna päätypalkin liikkeisiin samalla aikavälillä ja 

ulkolämpötilan vaihtelulla, vrt. kappaleen 8.4.3 tuloksiin. 

Lyhytaikaisen lämpötilan muutoksen vaikutus päätypalkin siirtymän mittalaitteeseen

Lyhytaikaisella aikavälillä tarkoitetaan tässä noin kuukautta. Oletetaan, että tangon 

lämpötila muuttuu 2,3 m matkalta päätypalkin aukon puoleisesta pinnasta lähtien 

ulkolämpötilan lyhytaikaisen muutoksen verran. Oletusta voidaan perustella sillä, että 

päätypenkereen lämpötila muuttunee 1 m matkalta päätypalkin ulkopinnasta penkereeseen 

päin. Pidemmälle mentäessä päätypenkereen lämpökapasiteetti tasaa lyhytaikaista 

lämpötilan muutosta; tämän voi todeta kappaleen 8.4.1 tuloksista. Mittaustiedon virhe 

lämpöpitenemisestä olisi nyt 30 ºK lämpötilan muutoksella: 

Virhe on pieni verrattuna päätypalkin liikkeisiin samalla aikavälillä ja ulkolämpötilan 

vaihtelulla, vrt. kappaleen 8.4.3 tuloksiin. 

Pitkäaikaisen lämpötilan muutoksen vaikutus päätypalkin siirtymän mittalaitteeseen

Pitkäaikaisella aikavälillä tarkoitetaan tässä noin kuuden kuukauden ja pidempiä 

aikavälejä. Oletetaan, että koko ankkurointiosan 13,5 m matkalla päätypenkereen lämpötila 

muuttuu 10 ºK, vrt. kappaleen 8.4.3 tuloksiin. Mittaustiedon virhe olisi nyt: 

Lisäksi on huomioitava, että tangon ja sen suojaputken välillä on kitkaa, joka pienentää 

virhettä. Pitkäaikaisissa tuloksissa tangon lämpöpiteneminen tulee huomioida. 

7.3.3 Lämpötila-antureihin perustuvat mittalaitteet 

Lämpötila-antureista mitattu jännite on suoraan verrannollinen lämpötilaan kaavan 7.10 

mukaisesti. 

mm1,020*10*12*5,0 6 ==∆ −l

mm8,030*10*12*3,2 6 ==∆ −l

mm6,110*10*12*5,13 6 ==∆ −l
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     (7.10) 

Anturin kerroin KL on vakio kaikille antureille, vrt. kohta 5.3. 

7.3.4 Laseretäisyysmittariin perustuva mittalaite 

Laseretäisyysmittari antaa tuloksen ilman jälkilaskentaa millimetrin kymmenesosina. Kun 

pituus halutaan millimetreiksi, niin tulos jaetaan 10:llä. 

7.4 Painotettu lämpötila 

Painotettu lämpötila on laskettu siten, että se kuvaa sillan kansirakenteen keskimääräistä 

lämpötilaa. Sillan kannen poikkileikkauksessa olevien lämpötilan mittalaitteiden 

mittaustiedot on painotettu pinta-alojen suhteessa painotetuksi lämpötilaksi. Kutakin 

lämpötila-anturia vastaava pinta-ala on esitetty kuvassa 7.2. 

Kuva 7.2 Lämpötila-antureiden mittaustuloksia vastaavat pinta-alat 

Lämpötilan mittalaitteille on neljä kaapelia, jotka on nimetty kirjaimin A, B, D ja E. 

Jokaisessa kaapelissa on kytkettynä neljä lämpötilan mittalaitetta. Jokaisesta kaapelista 

yksi on asennettu reunapalkkiin. Lämpötilan mittalaitteet on nimetty taulukossa 7.1. 

kerroinanturinK

K][lämpötila

K][ilaulkolämpöt

jossa

,*

L =
°=

°=

=

K

T

KKT

U

LU



102

Taulukko 7.1       Lämpötila-antureiden tunnukset 

Kaapeli Reunapalkissa % Yläpinnassa % Keskellä % Alapinnassa % 

A Ar 10,19 Ay 11,13 Ak 10,38 Aa 12,48

B Br 10,19 By 13,96 Bk 27,91 Ba 13,96

D Dr 10,19 Dy 13,96 Dk 27,91 Da 13,96

E Er 10,19 Ey 11,13 Ek 10,38 Ea 12,48

Taulukossa on myös laskettuna painotus jokaiselle lämpötilan mittalaitteelle. Painotus on 

laskettu jakamalla mittalaitetta vastaava pinta-ala sillan kannen poikkileikkauksen 

puolikkaan pinta-alalla. Esimerkiksi painotus mittalaitteelle Ar: (0,393/3,855)*100 % = 

10,19 %. Painotettu lämpötila on lähellä sillan keskitason lämpötilojen keskiarvoa (kuva 

7.3).
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Keskellä ka. Ulkolämpötila painotettu Tammikuu 2004

Kuva 7.3 Painotettu lämpötila ja sillan kannen keskiosan lämpötilojen keskiarvo 

Painotettu lämpötila vastaa hyvin arvoa, josta voidaan laskea lämpöpiteneminen sillan 

kannelle. Tämän voi päätellä kappaleen 8.3.3 tuloksista. 
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8. Mittaustulokset 

Tässä luvussa keskitytään mittaustietojen suuresta määrästä johtuen yhteen 

ulkolämpötilaltaan paljon vaihdelleeseen kuukauteen. Tällöin saadaan kokonaisuutena 

hyvä kuva Haavistonjoen sillan mittaustuloksista sekä antureiden ja mittalaitteiden 

toimivuudesta. Esitettäväksi kuukaudeksi on valittu vuoden 2004 tammikuu. Kuukauden 

ajanjaksoa kuvaavissa kaavioissa taustaruudukon pystyviivojen yksi väli vastaa melko 

tarkasti yhtä vuorokautta. Lisäksi pitkäaikaisia tuloksia on tutkittu useamman kuukauden 

ajanjaksolta. Pitkäaikainen ajanjakso on 26.9.2003-18.3.2004 eli noin kuusi kuukautta. 

Kaikissa kuvissa esitetyissä käyrissä loppuosa on vaakasuora mittaustulosten käsittelyn 

helpottamiseksi. Mittaustulosten yhteydessä on esitetty asioita, jotka vaikuttavat 

mittaustuloksiin ja niiden oikeellisuuteen. 

8.1 Teräsputkipaalut 

Osa teräsputkipaaluissa olevista venymäliuskoista ei ole toimintakuntoisia; ne mittaavat 

tuloksia, jotka eivät voi pitää paikkaansa. Tuloksiin vaikuttavat sekä teräsputkipaalun 

kierresaumahitsauksen että venymäliuskojen suojana olevan teräksen hitsauksen 

jännitysten purkautuminen ajan kuluessa. Lisäksi mahdollinen kosteuden pääseminen 

venymäliuskaan on saattanut vaikuttaa mittaustuloksiin. Kuitenkin jotkut venymäliuskat 

mittaavat suurella varmuudella tuloksia oikein. Kaikki lämpötilan mittalaitteet toimivat 

moitteettomasti teräsputkipaalun kyljessä. 

8.1.1 Lämpötilat 

Lämpötilan mittalaitteita on teräsputkipaalun pinnalla samoilla tasoilla kuin 

venymäliuskojakin. Tasoja on yhteensä neljä (I-IV), tasojen korkeusasemat on esitetty 

liitteenä 5.4 olevassa mittalaitteiden varauspiirustuksessa. Päätypenkereen maamateriaalilla 

on suuri lämpökapasiteetti. Tällöin mitä syvemmällä lämpötilan mittalaite on, sitä 

pienempiä ovat sen lämpötilan vaihtelut verrattuna ulkolämpötilaan. Kuvassa 8.1 on 

esitetty lämpötilan mittalaitteiden mittaustulokset pitkältä ajanjaksolta. 



104

Päätypenkereen lämpötilat teräsputkipaalujen vieressä
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Taso I Taso II Taso III Taso IV 6 kuukautta

Kuva 8.1 Päätytuen T4 teräsputkipaalun kyljessä eri tasoilla olevien lämpötilan mittalaitteiden tulosten 

keskiarvot pitkältä ajanjaksolta (26.92003-18.3.2004) 

Kuvasta 8.1 havaitaan, että ylimpien tasojen (III ja IV) lämpötilat muuttuvat tutkittavalla 

ajanjaksolla eniten. Lämpötilojen muutosnopeus on suurempi ylimmissä lämpötilan 

mittalaitteissa. Kahdella syvimmällä tasolla (I ja II) lämpötilat muuttuvat hyvin vähän. 

Lisäksi syvemmälle mentäessä maaperän lämpötilan muutokset pienenevät, koska 

syvemmältä johtuu lämpöenergiaa ylempiin maakerroksiin. Ylimmällä tasolla (IV) 

lämpötila on kylmimpänä ajankohtana (tammi- helmikuu) ollut –0,9 ºC. 

8.1.2 Venymät 

Teräsputkipaaluihin kohdistuu taivutusrasituksia sillan pituuden muuttuessa. Kuvassa 8.1 

on esitetty sillan kannen painotettu lämpötila ja teräsputkipaalun jännitysten vaihtelu 

tasolla III.
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Jännitysten vaihtelu tasolla III

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Kuva 8.2 Päätytuen T4 teräsputkipaalun jännityksen vaihtelu tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvasta havaitaan, että teräsputkipaalun jännityksen muutokset seuraavat 

mittaustarkkuuden rajoissa sillan kannen painotettua lämpötilaa. Sekä kuvassa 8.2 että 

muissa teräsputkipaalujen venymäliuskojen mittaustuloksissa esitetty jännityksen suuruus 

ei ole luotettava kohdan 8.1 alussa mainittujen asioiden johdosta. Jännityksien muutokset 

todennäköisesti pitävät paikkansa. Kuvassa 8.3 on esitetty teräsputkipaalun jännityksen 

vaihtelu tasolla IV kuuden kuukauden ajanjaksolla. 

Jännitysten vaihtelu tasolla IV

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Kuva 8.3 Päätytuen teräsputkipaalun jännityksen vaihtelu pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Teräsputkipaalun sisällä olevan betonin kutistuminen ja viruma vaikuttavat teräskuoren 

jännityksiin ja kasvattavat teräskuoren jännityksiä. Taivutusrasituksien muutoksia 

teräsputkipaaluun kohdistuu johtuen sillan lämpöpitenemisestä seuranneista pakkovoimista 

ja päätypenkereiden luiskien liukumisesta. 

8.2 Teräsbetonipilarit 

Teräsbetonipilarit on nimetty välituen tunnuksen mukaan. Nimitykset vasen ja oikea on 

määritelty kasvavan paalulukeman ajosuuntaan nähden. Esimerkiksi T3V tarkoittaa 

välituen T3 vasemman eli pohjoisen puoleista pilaria. Kuvissa negatiivinen jännitys 

tarkoittaa puristusjännitystä ja positiivinen jännitys vetojännitystä. 

8.2.1 Venymät 

Kaikki pilareihin asennetut venymätangot ovat toimintakuntoisia. Venymätankojen sijainti 

numeron perusteella on esitetty liitteenä 5.4 olevassa mittalaitteiden varauspiirustuksessa. 

Teräbetonipilareihin kohdistuu taivutusrasituksien muutoksia johtuen sillan pituuden 

muutoksista ja päätypenkereiden luiskien liukumisesta. Sillan pituuden muutoksia aiheutuu 

lämpöpitenemisestä ja betonin kutistumasta. Kuvissa 8.4-8.7 on esitetty venymätankojen 

jännitysten muutokset verrattuna nolla-arvon mittaushetkeen. Nolla-arvon mittaushetkellä 

silta oli avattu ajoneuvoliikenteelle. 
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Pilarin T2O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Kuva 8.4 Pilarin T2O venymätankojen jännitysten vaihtelu tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Pilarin T2V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Tammikuu 2004 Tanko 9 Tanko 10 Tanko 11 Tanko 12 Painotettu Lt

Kuva 8.5 Pilarin T2V venymätankojen jännitysten vaihtelu tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Pilarin T3O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Kuva 8.6 Pilarin T3O venymätankojen jännitysten vaihtelu tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

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

Kuva 8.7 Pilarin T3V venymätankojen jännitysten vaihtelu tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Kuvista havaitaan, että jännityksen muutoksia tapahtuu rakenteen lämpötilan vaihdellessa. 

Pienellä lämpötilan vaihtelulla kaikkien venymätankojen muutokset ovat samansuuntaisia. 

Tämä johtuu siitä, että itse teräsbetonipilarin poikkileikkaus lämpenee tai kylmenee alkaen  

ulkokuoresta ja aiheuttaa poikkileikkaukseen sisäisiä jännityksiä. Kun rakenteen 

lämpötilan muutos on suurempi, vaikuttavammaksi tekijäksi mittaustuloksiin tulee sillan 

pituuden muutoksesta pilarille aiheutuvat taivutusrasitukset. Tällöin venymätankojen 

jännitysten muutokset ovat erisuuntaiset. 

Kun tutkitaan kuvaa 8.7 19.-20. päivän kohdilta havaitaan, että tankojen 17 ja 4 aksiaalinen 

puristusjännitys kasvaa. Samanaikaisesti tankojen 2 ja 3 aksiaalinen puristusjännitys 

pienenee. Kyseisellä aikavälillä rakenteen lämpötila on laskenut, jolloin silta on 

lyhentynyt. Mittaustulokset ovat oikein huomioon ottaen venymätankojen sijainnin 

rakenteessa. Venymätanko 17 sijaitsee pilarin yläpäässä keskimmäisen jänteen puolella ja 

4 puolestaan alapäässä reunimmaisen jänteen puolella. Samalla periaatteella sijaitsevat 

venymätangot 2 ja 3 pilarin ristikkäisissä kulmissa. Taivutuksesta aiheutuvat 

taivutusjännitykset jakaantuvat mittaustulosten esittämällä tavalla, kun oletetaan että 

liikuntakeskiö sijaitsee  lähellä välituen T2 tukilinjaa (kuva 8.8). 

Kuva 8.8 Oletettu liikuntakeskiön sijaintialue 

Oletus on oikea kun verrataan kappaleen 8.3.3 tuloksiin. Pilari T3O toimii vastaavasti. 

Pilarit T2O ja T2V toimivat myös samalla periaatteella. Edellä mainittujen ristikkäisissä 

kulmissa teräsbetonipilareissa sijaitsevien venymätankojen jännitysten arvot ovat 

painottuneet pareittain. Kunkin pilarin neljästä venymätangosta kaksi mittaavat suurempia 

puristusjännityksen arvoja kuin toiset kaksi. Tämän ilmiön voi havaita kuvista 8.9-8.12. 
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Pilarin T2O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Kuva 8.9 Pilarin T2O venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Pilarin T2V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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6 kuukautta Tanko 9 Tanko 10 Tanko 11 Tanko 12 Painotettu Lt

Kuva 8.10 Pilarin T2V venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Pilarin T3O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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6 kuukautta Tanko 5 Tanko 6 Tanko 7 Tanko 8 Painotettu Lt

Kuva 8.11 Pilarin T3O venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Pilarin T3V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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6 kuukautta Tanko 2 Tanko 3 Tanko 4 Tanko 17 Painotettu Lt

Kuva 8.12 Pilarin T3V venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Pidemmän ajanjakson alussa silta on lyhentynyt sekä betonin kutistuman että 

lämpöpitenemisen johdosta. Ajanjakson aikana venymätankojen jännitykset muuttuvat 
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enemmän kuin sillan pituuden muutoksista aiheutuu, joka johtuu betonin virumasta. 

Teräsbetonipilareiden venymätankoihin jännityksiä aiheuttaa myös  päätypenkereiden 

luiskien liukuminen kohti Haavistonjokea. Havainnot liukumisesta on esitetty kappaleissa 

8.2.3 ja 8.7.2. 

8.2.2 Siirtymät 

Teräsbetonipilarien alapäiden siirtymiä mitattiin takymetrillä mittapisteistä 201-204. 

Mittapisteiden sijainti on esitetty liitteenä 5.5 olevassa mittapisteiden 

numerointipiirustuksessa. Takymetrimittausten tuloksista havaitaan, että sillan lyhentyessä 

pilareiden alapäätkin siirtyvät lähemmäs toisiaan. Lisäksi tuloksista havaitaan, että 

pilareiden alapäät välitukien T2 ja T3 välillä ovat lähentyneet toisiaan enemmän kuin 

lämpöpitenemisestä seuraa. Tämän voi päätellä takymetrimittausten tuloksista taulukosta 

8.1.

Taulukko 8.1 Pilareiden alapäässä sijaitsevien mittapisteiden välisen etäisyyden muutos 12.11.2003-

15.1.2004. Taulukossa positiivinen muutoksen arvo tarkoittaa lyhenemistä. 

Mittapisteiden väli Pituus 12.11.2003 

Ulkolt.+3ºC [mm] 

Pituus 15.1.2004 

Ulkolt.-15ºC [mm] 

Muutos [mm] 

102->103 19167,3 19166,8 0,5 

201->203 18968,0 18965,8 2,2 

202->204 19176,2 19174,5 1,7 

Taulukossa pituus 102->103 vastaa melko tarkasti pilareiden yläpäiden välistä etäisyyttä. 

Pilareiden alapäät (201-203 ja 202-204) välitukien välillä ovat lähentyneet toisiaan 

todennäköisesti pengerluiskien liukumisen johdosta. Tämän voi myös havaita kappaleen 

8.2.3 tuloksista. 

8.2.3 Maanpaineet 

Teräsbetonipilarien alapäiden maanpaineet seuraavat sillan kansirakenteen lämpötilan 

vaihteluja. Kuvissa 8.13 ja 8.14 on esitetty teräsbetonipilarien alapäiden pinnassa 

vaikuttavat maanpaineet. 
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Maanpaineen muutos pilarien juuressa
nolla-arvo 26.9.2003
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Tammikuu 2004 F G Tanko T4

Kuva 8.13 Maanpaine teräsbetonipilarien alapään pinnassa tammikuussa 2004, vertailukäyränä päätytu-

en T4 vaakasiirtymä. 

Maanpaineen muutos pilarien juuressa
nolla-arvo 26.9.2003
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6 kuukautta F G Tanko T4

Kuva 8.14 Maanpaine teräsbetonipilarien alapään pinnassa pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä päätytuen T4 vaakasiirtymä. 
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Kuvissa 8.13 ja 8.14 on huomattava nolla-arvon mittausajankohta 26.9.2003. Silloin 

päätypenkereiden luiskat olivat jo osittain tehdyt. Maanpaineiden suuruudet eivät ole 

tarkkoja, koska nolla-arvon mittaushetkellä maanpaineanturit olivat maan peitossa. 

Luiskien lopullisen täyttötyön ajankohta on kuvan 8.14 kolmannen sarakkeen loppuosalla. 

Täyttötyö havaitaan maanpaineiden jyrkkänä kasvuna. Maanpaineiden kasvuun kuvan 8.14 

ajanjakson alkupäässä vaikuttaa todennäköisesti päätypenkereiden luiskien liukuminen 

Haavistonjokea kohti. Kuvasta 8.13 havaitaan maanpaineiden vaihtelevan sillan 

lämpöpitenemisen johdosta. Vertailukäyränä kuvassa on päätytuen T4 siirtymä. 

8.3 Sillan kansi 

8.3.1 Lämpötilat 

Sillan kannessa olevat lämpötila-anturit toimivat moitteettomasti. Kannen lämpötilat 

seuraavat viiveellä ulkolämpötilan vaihteluja. Kuvassa 8.15 on esitetty sillan 

kansirakenteen lämpötilat tammikuussa 2004. 

Sillan kannen eri tasojen lämpötilojen keskiarvot
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Reunapalkki Yläpinta Keskellä Alapinta Ulkolämpötila Tammikuu 2004

Kuva 8.15 Sillan kansirakenteen lämpötilat tammikuussa 2004 
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Sillan kansirakenteen eri osien lämpötilat seuraavat kukin eri tavalla ulkoilman lämpötilan 

vaihteluja. Kuvasta 8.15 havaitaan, että sillan kansirakenteen reunapalkkien lämpötilat 

vaihtelevat eniten ulkolämpötilan mukana verrattuna muihin kansirakenteen lämpötiloihin. 

Mittaustulos on järkevä, koska reunapalkilla on paljon rajapintaa ulkoilman kanssa. 

Kansirakenteen yläpinnan lämpötilat vaihtelevat enemmän kuin alapinnan lämpötilat. 

Yläpinnasta vapautuu ilman kylmetessä helpommin lämpösäteilyn kautta lämpöenergiaa 

ilmakehään kuin alapinnasta. Sillan kansirakenteen keskiosan lämpötilat vaihtelevat 

vähiten verrattuna muihin kansirakenteen lämpötiloihin. Sillan kansirakenteen 

lämpökapasiteetti on suuri, jolloin lämpötilat muuttuvat viiveellä ulkolämpötilan 

muutosten suuntaan. Kuvassa 8.16 on esitetty sillan kansirakenteen lämpötilat pitkällä 

ajanjaksolla.

Sillan kannen lämpötilojen keskiarvot
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Reunapalkki Yläpinta Keskellä Alapinta Ulkolämpötila 6 kuukautta

Kuva 8.16 Sillan kansirakenteen lämpötilat pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004). 

Kuvan tuloksista havaitaan sillan kansirakenteen lämpötilojen seuraavan ulkolämpötilan 

vaihteluja. Sillan kansirakenteen lämpötilan vaihtelut ovat loivia, vaikka ulkolämpötila 

vaihtelisikin voimakkaasti, koska teräsbetonirakenteen suuri lämpökapasiteetti tasaa 

lämpötilan vaihteluja. Kuvassa 8.17 on esitetty sillan kansirakenteen painotetun lämpötilan 

vaihtelu pitkällä ajanjaksolla. 
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Sillan kannen lämpötilat
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Keskellä ka. Ulkolämpötila painotettu 6 kuukautta

Kuva 8.17 Sillan kansirakenteen painotettu lämpötila pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004). 

Kuvasta havaitaan sillan kansirakenteen painotetun lämpötilan olleen alimmillaan –

14,3 ºC. Ulkolämpötila vastaavalla hetkellä on ollut –22,5 ºC. Tarkemmin painotetun 

lämpötilan vaihtelua voi tutkia kuvasta 8.18. 
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Keskellä ka. Ulkolämpötila painotettu Tammikuu 2004

Kuva 8.18 Sillan kansirakenteen painotettu lämpötila tammikuussa 2004 



117

Kuvasta havaitaan, että toisena kylmempänä ajanjaksona tammikuussa 2004 ulkolämpötila 

on ollut –23,8 ºC. Vastaavalla hetkellä painotettu lämpötila on ollut –14,3 ºC. Kuvasta 

voidaan arvioida, että jos ulkolämpötila olisi pysynyt pidempään noin -24 ºC, sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila olisi saavuttanut ulkolämpötilan noin kahdessa 

vuorokaudessa.

8.3.2 Venymät 

Kannessa olevien venymätankojen mittaamat jännitykset seuraavat sillan rakenteen 

lämpötilan vaihteluja. Tämän voi havaita kuvista 8.19-8.23. 

Kannen T3 yläpinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Tammikuu 2004 Tanko 19 Tanko 21 Painotettu Lt

Kuva 8.19 Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa välituen yläpinnassa tammikuussa 

2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Kannen T3 alapinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Tammikuu 2004 Tanko 22 Tanko 24 Tanko 23 Painotettu Lt

Kuva 8.20 Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa välituen alapinnassa tammikuussa 

2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kannen reuna-aukon yläpinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Tammikuu 2004 Tanko 25 Tanko 27 Tanko 26 Painotettu Lt

Kuva 8.21 Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa reuna-aukon yläpinnassa 

tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Kannen reuna-aukon alapinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Tammikuu 2004 Tanko 28 Tanko 30 Tanko 29 Painotettu Lt

Kuva 8.22 Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa reuna-aukon alapinnassa 

tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Jännitysten muutokset venymätankoihin aiheutuvat sillan kannen poikkileikkauksen 

epätasaisesta lämpötilasta. Lisäksi tankoihin jännityksiä aiheuttaa teräksen ja betonin 

mahdollisesti hieman toisistaan poikkeava lämpöpitenemiskerroin. Myös 

lämpöpitenemisestä aiheutuvat pakkovoimat saavat aikaan jännityksen muutoksia 

venymätankoihin. Venymätankojen jännitysten suuruuteen vaikuttavat myös betonin 

viruma ja kutistuminen. Lisäksi on huomioitava, sijaitseeko venymätangon mittauspiste 

halkeaman kohdalla. 

8.4 Sillan päätypalkki ja –penger 

8.4.1 Lämpötilat 

Kaikki päätypenkereeseen asennetut lämpötilan mittalaitteet toimivat moitteettomasti. 

Kuvissa 8.23 ja 8.22 on esitetty päätypenkereiden lämpötilat pidemmällä ajanjaksolla. 

Lämpötilat ovat keskiarvoja mitatuilta tasoilta. Tasojen tunnukset ja sijainti on esitetty 

liitteenä 5.4 olevassa mittalaitteiden varauspiirustuksessa. Kuvien käyrissä oleva poikkeava 

muutos ajanjakson puolessa välissä on mittaushäiriö, joka johtuu mittaavan tietokoneen 

vaihdosta kyseisellä hetkellä. 
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Päätypenkereen T4 lämpötilojen keskiarvot
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Taso I Taso II Taso III Taso IV Taso V Painotettu Lt. 6 kuukautta

Kuva 8.23 Lämpötilat päätypenkereessä T4  pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), vertailukäyränä 

sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvasta havaitaan, että  ajanjakson alussa taso I, mikä on syvimmällä, on lähes kylmin 

mitatuista tasoista. Ajanjakson lopussa taso I puolestaan on lämpimin mitatuista tasoista. 

Päätypenkereen materiaali täyttötyön aikana oli lämpötilaltaan samaa suuruusluokkaa kuin 

ulkoilman lämpötila. Ulkoilman kylmetessä alin mitatuista tasoista seuraa ulkoilman 

lämpötilan vaihtelua hitaimmin verrattuna muihin tasoihin, koska maan lämpökapasiteetti 

on suuri, ja maamateriaalin lämpötilan muutos alkaa ulkoilman ja maan rajapinnasta. Tämä 

havaitaan myös tason V lämpötiloista, jotka seuraavat voimakkaimmin ulkoilman 

lämpötilan vaihteluja. Tason IV lämpötilat seuraavat ulkoilman lämpötilan vaihteluja tason 

V jälkeen eniten verrattuna muihin  tasoihin. Kuvasta havaitaan päätypenkereiden 

lämpötilan muuttuvan vielä, vaikka ulkoilman lämpötila olisi jo lähtenyt muuttumaan 

vastakkaiseen suuntaan. Edellä esitetty tilanne on seitsemännen sarakkeen kohdalla. 

Ulkolämpötilan muuttuessa maan ja ulkoilman lämpöenergian tasapaino muuttuu, ja 

muutoksen vaikutuksen kestää jonkin aikaa saavuttaa mitattu taso. 
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Taso V on saavuttanut alle 0 ºC lämpötiloja ollen alimmillaan –0,6 ºC. Muilla tasoilla ei 

havaittu lämpötilan olevan alle 0 ºC. Kuvassa 8.24 on esitetty päätytuen T1 puoleisen 

päätypenkereen lämpötilat. Tason V syvyys tien pinnasta on 1 m ja tason I 2,5 m. 

Päätypenkereen T1 lämpötilojen keskiarvot
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Taso I Taso II Taso III Taso IV Painotettu Lt. 6 kuukautta

Kuva 8.24 Lämpötilat päätypenkereessä T1 pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), vertailukäyränä 

sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvan 8.24 eri tasojen lämpötilojen muutosten perusteet ovat samat kuin kuvan 8.23. 

Alimmillaan tason IV lämpötila päätytuen T1 puolella on ollut –2,6 ºC. 

8.4.2 Venymät 

Päätypalkissa olevien venymätankojen mittaamat jännitykset seuraavat sillan rakenteen 

lämpötilan vaihteluja. Tämän voi havaita kuvista 8.25 – 8.26. 
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T4  harjateräshakojen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Tammikuu 2004 Tanko 33 Tanko 34 Tanko 35 Tanko 37 Painotettu Lt

Kuva 8.25 Päätytuen T4 päätypalkin venymätankojen jännitysten vaihtelu tammikuussa 2004, 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

T4  harjateräshakojen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

J
ä
n

n
it

y
k
s
e
n

 m
u

u
to

s
 h

a
rj

a
te

rä
k
s
e
s
s
ä
 [

M
P

a
]

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

[º
C

]

6 kuukautta Tanko 33 Tanko 34 Tanko 35 Tanko 37 Painotettu Lt

Kuva 8.26 Päätytuen T4 päätypalkin venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla 

(26.92003-18.3.2004), vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Venymätankojen numerointi ja sijainti päätypalkissa on esitetty liitteenä 5.3 olevassa 

mittalaitteiden varauspiirustuksessa. Jännityksen muutokset venymätankoihin aiheutuvat 

päätypalkille sillan kannen lämpöpitenemisen aiheuttamista pakkovoimista ja päätypalkin 

poikkileikkauksen epätasaisesta lämpötilasta. Päätypenkereen puolella lämpötilan 

vaihteluja tasaa päätypenkereen suuri lämpökapasiteetti. Lisäksi jännitysten suuruuteen 

vaikuttavat betonin viruma ja kutistuminen etenkin päätytuen tukipaalun kohdalla. 

8.4.3 Siirtymät 

Tässä kappaleessa käsitellään päätypalkin siirtymän mittalaitteiden ja 

laseretäisyysmittalaitteen tuloksia. Takymetrimittauksen tulosten vertailu mitattuihin 

tuloksiin on esitetty kappaleessa 8.6.2. Kuvassa 8.27 on esitetty sillan pituuden muutos 

tammikuussa 2004. 

Sillan pituuden muutos aikavälillä
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Kuva 8.27 Sillan pituuden muutos tammikuussa 2004 

Kuvassa 8.26 Disto tarkoittaa laseretäisyysmittalaitetta. Tanko T1 tarkoittaa päätypalkin 

siirtymän mittausta päätytuella T1 ja tanko T4 puolestaan päätytuella T4. Merkintä T1+T4 

tarkoittaa edellä mainittujen tankojen mittaustulosten summaa. Kuvasta havaitaan, että 
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päätytuki T4 on liikkunut enemmän kuin T1. Laseretäisyysmittalaitteen tuloksissa on 

huomattava, että mittalaite sijaitsee ylempänä päätypalkissa kuin päätypalkin siirtymän 

mittalaite. Ylempänä pituuden muutokset ovat isompia kuin alempana, koska päätypalkki 

vaakasuuntaisten siirtymien lisäksi kiertyy sillan kansirakenteen painopisteen ympäri 

kansirakenteen lämpöpitenemisen johdosta. Kuvan 8.27 mittaustuloksissa on huomattava, 

että kaikki kuvan tulokset alkavat nollasta ajanjakson alussa. Laseretäisyysmittalaitteen 

lähtöarvon tulisi olla negatiivinen, kun vertaa kaikkiin ajanjakson tuloksiin. Lisäksi 

laseretäisyysmittalaitteen epätarkkuuden vuoksi, kaikki ääriarvot eivät todennäköisesti ole 

oikeita. Mittalaitteen tulosten muutokset ovat kuitenkin hyviä, lukuun ottamatta aivan 

ääriarvoja, minkä voi havaita kuvasta 8.28. 

Sillan pituus laseretäisyysmittalaitteella aikavälillä
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Tammikuu 2004 Disto Painotettu Lt

Kuva 8.28 Sillan pituuden muutos laseretäisyysmittalaitteella tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Laseretäisyysmittalaitteen tulokset seuraavat melko hyvin sillan kansirakenteen painotettua 

lämpötilaa ajanjakson loppuosaa lukuun ottamatta. Lämpötilan ja pituuden mittaustulosten 

yhteensopivuus osoittaa mittalaitteiden toimivuuden. Kuvassa 8.29 on esitetty vastaavat 

käyrät päätypalkin siirtymän mittalaitteille. 
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Sillan pituuden muutos aikavälillä siirtymäantureista mitattuna
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Tammikuu 2004 T1+T4 Painotettu

Kuva 8.29 Sillan pituuden muutos päätypalkkien siirtymän mittalaitteiden summana tammikuussa 2004, 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvasta havaitaan, että päätypalkin siirtymän mittalaitteiden mittaustulosten summa seuraa 

varsin tarkasti painotetun lämpötilan muutoksia. Voidaan päätellä, että tältäkin osin 

mittalaitteet toimivat moitteettomasti. Sillan pituuden muutokset nolla-arvoista on esitetty 

kuvissa 8.30 ja 8.31. 
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Sillan pituuden muutos nolla-arvoista 3.10.2003 00.00
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Kuva 8.30 Sillan pituuden muutos nolla-arvoista tammikuussa 2004 

Sillan pituuden muutos nolla-arvoista 3.10.2003 00.00
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Kuva 8.31 Sillan pituuden muutos nolla-arvoista pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Sillan pituus on muuttunut nolla-arvoon verrattuna sekä betonin kutistumasta että 

lämpöpitenemisestä johtuen. Nolla-arvo sijaitsee kuvassa 8.31 apuruudukon toisen 

pystyviivan kohdalla. Betonin kutistuman vaikutus kuvassa esitetyllä aikavälillä on 

vähäinen, koska suurin osa kutistumasta on ehtinyt tapahtua ennen ajanjakson alkua. 

Kappaleessa 7.3.2 esitetty päätypalkin siirtymän mittalaitteen ankkurointitangon 

lämpöpiteneminen on havaittavissa kuvassa 8.32. 

Sillan pituuden muutos aikavälillä siirtymäantureista mitattuna
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Kuva 8.32 Sillan pituuden muutos pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kun tutkitaan sekä lämpötilan että siirtymäanturien viimeisiä arvoja ja verrataan niitä 

ajanjakson alkuosalla samassa lämpötilassa oleviin mittaustuloksiin, havaitaan eroavuutta. 

Samassa siltarakenteen painotetussa lämpötilassa olevissa tuloksissa havaitaan noin 

1,5 mm ero siirtymäantureiden mittaustuloksissa. Mittaustarkkuuden rajoissa päädytään 

samaan arvoon kuin kappaleessa 7.3.2. 

Päätypalkkien siirtymiä mitattiin myös mekaanisesti vastaavista ankkuroiduista 

terästangoista kuin edellä esitetyissä tangoissa T1 ja T4. Mekaanisen mittauksen tulokset 

ovat kuvassa 8.33. 



128

Päätypalkkien siirtymät

16.10.2003
24.10.2003

26.9.2003
23.9.2003

18.9.2003

23.12.2003

15.1.2004

11.2.2004

19.3.2004

22.4.2004

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0
Pvm

[m
m

]

tanko 1 tanko 3 tanko 4 tanko 5
tanko 9 tanko 10 tanko 13 tanko 14

Kuva 8.33 Mekaanisesti mitattujen päätypalkin siirtymän mittalaitteiden tulokset 

Kuvassa esitettyjen tankojen sijainti on esitetty liitteenä 5.3 olevassa mittalaitteiden 

varauspiirustuksessa. Tangoista 1 ja 3 mittaavat päätytuen T1 siirtymää. Myös aiemmin 

esitetyt automaattisessa mittauksessa olevat päätypalkin siirtymän mittalaitteet T1 ja T4 on 

mitattu mekaanisesti. Kuvassa automaattisesti mitattua tankoa T1 vastaa tanko 3 ja tankoa 

T4 vastaa tanko 10. Verrattaessa automaattisen mittauksen tuloksia mekaanisesti 

mitattuihin havaitaan, että tulokset vastaavat toisiaan. Tangossa 9 on todennäköisesti 

tapahtunut ankkurointilevyn liikettä, koska tulokset poikkeavat muiden tankojen tuloksista 

kuvassa esitetyn ajanjakson loppuosalla. 

Kuvista 8.27, 8.30, 8.31, 8.33 havaitaan sillan liikuntakeskiön olevan sillan keskikohdalta 

voimakkaasti päätytuen T1 suuntaan. Liikuntakeskiön paikka vaihtelee sillan liiketilan 

mukaan. Karkeasti tuloksista arvioiden liikuntakeskiö on välituen T2 kohdalla. 

8.4.4 Raon mittaus 

Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteet ovat mekaanisesti mitattavia. 

Mittauskerroilla, jotka ovat vastaavat kuin kuvassa 8.33 esitetyt, havaittiin kerran pientä 
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rakoa päätypalkin ja –penkereen välissä. Rakoa havaittiin tunnukseltaan 8, 11 ja 12 

olevissa mittalaitteissa. Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteiden numerointi 

ja sijainti on esitetty liitteenä 5.3 olevassa mittalaitteiden varauspiirustuksessa. 

Mittauskerralla 12.2.2004 havaittiin mittalaitteessa 12 rakoa 0,6 mm ja mittalaitteissa 8 ja 

11 0,1 mm. Mittauksen luotettavuutta tukee se, että samaan aikaan vastaavilla kohdilla 

olevissa maanpaineantureissa havaittiin maanpaineen arvoksi nolla, ks. liite 8.7 kuva 

8.33b.

8.4.5 Maanpaineet 

Päätypalkissa olevat maanpaineanturit toimivat moitteettomasti. Maanpaineet seuraavat 

lämpöpitenemisestä aiheutuneita päätypalkin liikkeitä. Kuvassa 8.34 on esitetty 

maanpaineet päätypalkkien takana. 

Maanpaineiden muutokset päätypalkkien takana
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Tammikuu 2004 H I J K L M N O P Q V W Painotettu Lt.

Kuva 8.34 Maanpaineet päätypalkkien takana tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen 

painotettu lämpötila. 

Maanpaineanturit H - Q ovat päätytuen T4 päätypalkissa. Anturit V ja W ovat päätytuen 

T1 päätypalkissa. Kuvassa esiintyvät negatiiviset arvot johtuvat nolla-arvojen 
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mittaustarkkuudesta. Maanpaineantureiden sijainti on esitetty liitteenä 5.2 olevassa 

mittalaitteiden varauspiirustuksessa. Kuvassa 8.34 olevan ajanjakson puolivälin jälkeen 

aikavälillä 19.-23.1. osa maanpaineantureista on saanut maanpaineelle vakioarvon, vaikka 

siltarakenteen lämpötila on vaihdellut kyseisellä ajanjaksolla. Maanpaineanturit ovat 

mitanneet tällöin maanpaineen arvoksi nolla. Lisäksi havaitaan päätytuen T1 

maanpaineantureissa vielä huomattavaa maanpainetta, kun suurin osa päätytuella T4 

olevista maanpaineantureista mittaa maanpaineeksi arvon nolla. Silta saattaa nojata 

päätypenkereeseen T1. Ilmiötä voisi perustella sillä, että silta liikkuu helpommin päätytuen 

T1 suuntaan, koska sillan tasausviiva on 0,9 m alempana päätytuella T1. Kuvassa 8.35 on 

esitetty maanpaineet päätypalkkien takana pitkällä ajanjaksolla. 

Maanpaineiden muutokset päätypalkkien takana
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6 kuukautta H I J K L M N O P Q V W Painotettu Lt.

Kuva 8.35 Maanpaineet päätypalkkien takana pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvasta havaitaan, että ajanjakson alkupäässä pienimmät maanpaineet ovat antureilla K, P, 

V, N ja H. Tulokset ovat järkeviä, koska nämä anturit sijaitsevat päätypalkeissa joko 

ylimmällä tai keskimmäisellä tasolla. Ajanjakson loppuosalla maanpaineet ovat suurempia 

kuin ajanjakson alkupäässä vastaavalla painotetulla lämpötilalla. Maanpaineanturin K 

maanpaine on kasvanut pienimmistä maanpaineista lähes suurimmaksi. Maanpaineiden 
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kasvu johtunee päätypenkereen tiivistymisestä. Kun silta on ollut lämpöpitenemisestä 

johtuen lyhyempi ovat päätypenkereen maamateriaalin rakeet siirtyneet uuteen 

järjestykseen. Sillan taas pidetessä maanpaineet ovat suurempia kuin ennen sillan 

lyhenemistä ja päätypenkereessä on tapahtunut plastisia muodonmuutoksia. Tämä on 

havaittavissa kuvasta 8.35 etenkin kylmimpien pakkasjaksojen kohdilla.  

8.5 Siirtymälaatta 

8.5.1 Lämpötilat 

Lämpötilan mittalaitteet toimivat siirtymälaatassa moitteettomasti. Lämpötilat seuraavat 

ulkolämpötilan vaihteluja. Kuvassa 8.36 on esitetty siirtymälaatan lämpötilat kuuden 

kuukauden ajanjaksolla. 

Siirtymälaatan lämpötilat

-25.00

-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

lä
m

p
ö

til
a

 [º
C

]

AK AR YK YR Ulkolämpötila Taso V 6 kuukautta

Kuva 8.36 Lämpötilat päätytuen T4 puoleisessa siirtymälaatassa pitkällä ajanjaksolla (26.92003-

18.3.2004).

Vertailukäyrinä kuvassa ovat ulkolämpötila ja päätypenkereen ylimmän tason lämpötila. 

Käyrien tunnuksissa A tarkoittaa siirtymälaatan alareunaa ja Y yläreunaa. Lisäksi K 
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tarkoittaa keskellä ajokaistaa siirtymälaatassa ja R ajokaistan reunassa olevaa mittalaitetta. 

Kuvasta havaitaan, että siirtymälaatan lämpötilat seuraavat voimakkaammin 

ulkolämpötilan vaihteluja kuin päätypenkereen ylimmän tason lämpötila. Tasot I-V 

sijaitsevat siirtymälaatan alapuolella. Siirtymälaatta on myös kylmempi kuin maa tasolla 

V. Alimmillaan siirtymälaatan lämpötila yläreunassa on ollut –8,9 ºC. Ulkolämpötila oli 

samalla hetkellä –15,8 ºC. 

8.5.2 Venymät 

Siirtymälaatassa ovat venymätangot ylä- ja alapinnassa. Yläpinnan venymätangon tunnus 

on R ja alapinnan S. Kuvassa 8.37 on esitetty venymätankojen jännitysten vaihtelu kuuden 

kuukauden ajanjaksolla. 

Siirtymälaatan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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6 kuukautta Tanko R Tanko S Painotettu Lt

Kuva 8.37 Päätytuen T4 siirtymälaatan venymätankojen jännitysten vaihtelu pitkällä ajanjaksolla 

(26.92003-18.3.2004), vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kuvasta havaitaan, että siirtymälaatan venymätankojen jännitys ei vaihtele juurikaan 

ulkolämpötilan vaihdellessa. Alapinnan venymätanko on saanut suuren noin 70 MPa 

jännityksen muutoksen. Muutos johtuu todennäköisesti päätypenkereen painumisesta, 

jolloin siirtymälaattaan on kohdistunut lisää taivutusrasituksia. Päätypenkereen painumista 

on todettu myös havaintojen perusteella. 
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8.5.3 Siirtymät 

Siirtymälaatan molemmissa reunoissa olevat siirtymän mittalaitteet toimivat hyvin. 

Kuvissa 8.38 ja 8.39 on esitetty siirtymälaatan liike sillan suhteen. 

Sillan ja siirtymälaatan välinen liike aikavälillä
Nolla-arvot 3.10.03
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Tammikuu 2004 Pohjoinen Etelä Siirtymätanko T4 Painotettu Lt.

Kuva 8.38 Sillan ja siirtymälaatan välinen liike tammikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Sillan ja siirtymälaatan välinen liike 
Nolla-arvot 3.10.03
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6 kuukautta Pohjoinen Etelä Siirtymätanko T4 Painotettu Lt.

Kuva 8.39 Sillan ja siirtymälaatan välinen liike pitkällä ajanjaksolla (26.92003-18.3.2004), 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Vertailukäyränä kuvissa 8.38 ja 8.39 on päätypalkin siirtymä. Kuvista havaitaan, että 

siirtymälaatta pysyy lähes kiinni päätypenkereessä, koska sillan ja siirtymälaatan välinen 

siirtymä on lähes sama kuin päätypalkin siirtymä. Lisäksi on huomioitava, että päätypalkin 

liike mitataan päätypalkin keskeltä. Tällöin palkin kiertymä vaikuttaa mittaustuloksiin. 

Mittaustulokset ovat hieman pienempiä kuin sillan kannen päiden välinen vaakaliike. 

8.6 Takymetrimittaus koko sillalle  

Takymetrimittaus Haavistonjoen sillalle on kokonaisuutena onnistunut hyvin. Mittauksista 

saadaan sekä hyviä vertailuarvoja muiden mittalaitteiden mittaamiin tuloksiin että tietoa 

sillan kokonaisliikkeistä. Mitattavat pisteet ovat liitteenä 5.5 olevassa mittalaitteiden 

varauspiirustuksessa.

8.6.1 Kiintopisteiden luotettavuus 

Mittaustuloksista havaittiin, että käytössä olevien kahden kiintopisteen välinen etäisyys oli 

muuttunut. Etäisyyden muutoksesta voi päätellä joko molempien kiintopisteiden tai vain 

toisen kiintopisteen liikkuneen. Ohjelmistolla X.Net Plus [8], jolla takymetrimittauksen 

tuloksia on laskettu, saatiin selville, että vain toinen kiintopiste oli liikkunut. Tarkistus 

tehtiin siten, että vain toinen kiintopiste oli käytössä vuorollaan, jolloin käyttämätön 

kiintopiste oli tavallisena mitattavana pisteenä. Ohjelma antaa pienimmän neliösumman 

laskentaan perustuvalla analyysillä jokaiselle pisteelle jäännösvirheen. Kiintopisteen 301 

oma jäännösvirhe oli 4,76 mm, kun vain kiintopiste 301 oli käytössä. Kiintopisteen 302 

oma jäännösvirhe oli –0,25 mm , kun vain kiintopiste 302 oli käytössä. Tuloksista voidaan 

päätellä kiintopisteen 301 liikkuneen. Tarkistuslaskennan tuloksena saadut jäännösvirheet 

ovat liitteenä 8.1. 

Lisäksi tehtiin varsinaista mittaustulosten laskentaa käyttäen joko kiintopistettä 301 tai 

302. Myös näistä tuloksista voi päätellä, että kiintopiste 301 on liikkunut, koska tulokset 

ovat hyvin paljon poikkeavia sillan muihin mittalaitteisiin verrattuna kiintopistettä 301 

käytettäessä. Kiintopistettä 302 käytettäessä tulokset vastaavat muiden mittalaitteiden 

tuloksia. Liitteenä 8.2 on kolmannen takymetrimittauksen tulokset laskettuna kummankin 

kiintopisteen suhteen. 
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Molemmat kiintopisteet on kiinnitetty vanhan puretun sillan perustuksiin. Kiintopisteen 

301 puoleisesta anturasta on purettu puolet pois. Myös vanhan sillan molemmat luiskat 

sillan purkamisen jälkeen ovat liikkuneet Haavistonjokea kohti, jolloin osittain purettu 

antura ei pysy täysin paikallaan. 

8.6.2 Tulokset 

Laskenta tehtiin vapaana verkkona siten, että vain luotettava kiintopiste (302) oli käytössä. 

Vapaa verkko tarkoittaa, että pisteille tehdyistä havainnoista ei saada selville pisteen 

koordinaatteja suhteessa sidottuun koordinaatistoon. Havainnoista saadaan selville sekä 

mitattujen pisteiden liike luotettavan kiintopisteen suhteen että mitattujen pisteiden 

keskinäinen liike. 

Tuloksien tulkinnan helpottamiseksi koordinaatisto sillalle on valittu siten, että 

mittapisteen 104 koordinaatit ovat (200,000 m; 200,000 m). Lisäksi mittapisteen 101 y-

koordinaatti on 200,000 m. Valitussa koordinaatistossa Y-akseli on sillan pituussuuntaan, 

kasvava suunta on päätytuelta T4 kohti päätytukea T1. X-akselin kasvava suunta on edellä 

mainitusta Y-akselin suunnasta vasemmalle. Koordinaatiston akselien suunnat on esitetty 

myös liitteessä 6.13, jossa on huomattava, että X = N ja Y = E. 

Mittaustuloksissa on esitetty jäännösvirhe, joka on laskettu koordinaattiakselien 

suuntaisista jäännösvirheistä seuraavasti: 

hejäännösvirsuuntainentiakselinkoordinaat-ymY

hejäännösvirsuuntainentiakselinkoordinaat-xmX

hejäännösvirpainotettumP

jossa

,22

=
=
=

+= mYmXmP

Mittauskertoja on tehty 21.4.2003 mennessä takymetrillä kolme kappaletta. 

Mittaustuloksia on koottuna taulukossa 8.1, jossa on verrattu ensimmäistä ja kolmatta 

mittauskertaa. 
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Taulukko 8.1.        Takymetrimittauksen tuloksia 

 Mittaus 1  Mittaus 3 

pvm 12.11.2003  11.2.2004 

Ulkolämpötila [ºC] +3  -15 

Painotettu Lt. [ºC] +3  -12 

   Erot mittaukseen 1 

Tutkittava piste 101 dy 1,5 

kiintopisteen 302 suhteen  dx -2,5 

“ 102 dy -1,8 

  dx -1,6 

“ 201 dy 0,2 

  dx -1,1 

“ 202 dy 0,2 

  dx -0,5 

“ 103 dy -4,6 

  dx -1,0 

“ 203 dy -2,2 

  dx -0,8 

“ 204 dy -2,3 

  dx -0,1 

“ 104 dy -8,3 

  dx 0,0 

Taulukosta havaitaan, että silta on lyhentynyt 8,3 + 1,5 = 9,8 mm mittausten välillä. 

Tulosten mukaan päätytuki T1 on siirtynyt 1,5 mm ja päätytuki T4 8,3 mm. 

Poikkisuuntaan silta on kiertynyt ylhäältä katsottaessa myötäpäivään 2,5 + 0,0 = 2,5 mm 

koko sillan matkalla. Tulokset on esitetty laajemmin liitteenä 8.3. Tuloksia tulkittaessa on 

huomattava, että jäännösvirhe on isompi kiintopisteellä 302, koska kyseiselle pisteelle ei 

voida mitata vapaalta kojeasemalta 502. Lisäksi jäännösvirhettä aiheuttaa sillan 

rakenteiden lämpöpiteneminen takymetrimittauksen aikana. Myös verrattaessa painotettua 

lämpötilaa sillan pituuden muutoksiin on huomattava ulkolämpötilan muuttuminen 

voimakkaasti mittaushetkellä. Painotettu lämpötila ei ole ehtinyt muuttua riittävästi 

ulkolämpötilan suuntaan, koska lämpötilan mittalaitteet sijaitsevat betonirakenteen sisällä. 
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8.6.3 Vertailu muihin mitattuihin tuloksiin 

Kun takymetrimittauksen tuloksia verrataan päätypalkkien siirtymän sekä mekaanisiin että 

automaattisiin mittalaitteisiin, havaitaan että tulokset vastaavat hyvin toisiaan. Tutkittaessa 

liitteen 8.3 mittauksen 2 ja 3 tuloksia saadaan päätypalkkien siirtymiksi ajanjakson aikana 

T4: 9,3 ja T1: 0,9 mm. Vastaavat siirtymät mekaanisesti mitatuista tangoista kuvasta 8.33 

luettuna ovat: T4 5,6 ja T1 0,7 mm. Tulokset ovat luotettavia, koska sillan pituuden 

muuttuessa päätypalkki kiertyy akselinsa ympäri. Tällöin muutos päätypalkissa olevissa 

siirtymän mittalaitteissa on pienempi kuin sillan kannesta takymetrillä mitattu. Päätytukien 

kesken verrattujen siirtymien suhde on kummankin mittauksen mukaan mittaustarkkuuden 

rajoissa sama. 

Myös kappaleessa 8.4.5 esitetyt maanpaineet vahvistavat, että sillan liikuntakeskiö on 

lähellä sillan päätytukea T1. Lisäksi kappaleen 8.7.1 havainnot vahvistavat mitattuja 

tuloksia.

8.7 Muita havaintoja 

8.7.1 Havainnot tien pinnassa 

Asfaltissa havaittiin halkeama 11.2.2004 sillan molemmissa päissä päätypalkin ja 

siirtymälaatan sauman kohdalla. Halkeamista on valokuvasarja liitteenä 8.4. Halkeaman 

suuruus oli 11.2.2004 päätytuella T4 11,0 mm ja päätytuella T1 2,0 mm. Ulkolämpötila oli 

mittaushetkellä –15 ºC. Halkeaman suuruus 22.4.2004 oli päätytuella T4 2,5 mm ja T1 

1,5 mm. Tällöin ulkolämpötila oli +8 ºC. 

Tien pinnassa havaittiin notkelma 19.3.2004 sillan päätypalkeista päätypenkereisiin päin. 

Notkelmista otettiin 22.4.2004 valokuvia, joita on liitteenä 8.5. Päätytuen T4 päässä 

painuma on suurempi kuin päätytuen T1 päässä. Päätypenkereen painumisen on 

todennäköisesti aiheuttanut pehmeän maakerroksen painuminen rakennetun 

päätypenkereen alla. Massanvaihtoa ei pystytty tekemään alkuperäisen suunnitelman 

mukaan vanhan penkereen läheisyyden vuoksi. 
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8.7.2 Havainnot päätypenkereiden luiskissa 

Päätypenkereistä tehtiin havainto 22.4.2004, että luiskat olivat siirtyneet Haavistonjokea 

kohti. Luiskissa havaittiin lisäksi eroosiota ja vanhan sillan perustusten reunoilla rako. 

Luiskien liukuminen selittää takymetrimittausten kiintopisteen liikkumisen. 

Päätypenkereistä on valokuvasarja liitteenä 8.6. 

8.8 Helmikuun 2004 mittaustulokset 

Helmikuun mittaustulokset ovat kiinnostavia, koska lämpötila vaihteli suuresti. Lämpötila 

laski ja myös nousi nopeasti. Rajuin ulkolämpötilan vaihtelu oli 19 – 20.2.2004, jolloin 

lämpötila nousi –21,9 ºC:sta +6,3 ºC:een 28 tunnissa. Vastaavat tulokset, kuin luvussa 8 on 

esitetty tammikuulta 2004, on helmikuun 2004 osalta esitetty liitteenä 8.7. Liitteessä 

olevien kuvien numerointi vastaa tammikuun mittaustuloksia. Esimerkiksi liitteessä 

kuvassa 8.2b esitetyt mittaustulokset helmikuulta 2004 vastaavat tekstissä kuvassa 8.2 

esitettyjä tammikuun 2004 mittaustuloksia. 
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9. Sillan mallinnus elementtimenetelmällä 

9.1 Käytetty FEM-ohjelma 

Silta mallinnettiin FEM-Design -ohjelmistolla (versio 4.21.001) [27]. Ohjelmistosta 

käytettiin 3D-Frame-osiota. Ohjelma perustuu elementtimenetelmään. Eri maiden normien 

mukaisia laskentaperusteita on syötetty ohjelmistoon valmiiksi [26]. Elementtimenetelmä 

perustuu työ- ja energialauseisiin [1].

9.2 Rakennemalli 

Sillan rakenteet oletetaan kahteen suuntaan symmetrisiksi, jolloin sillasta mallinnettiin yksi 

neljäsosa. Malli kuvaa rakennetta sillan puolivälistä päätytuelle T4. Rakennemalli on 

kehärakenne, ja se on esitetty kuvassa 9.1 

Kuva 9.1 Sillan rakennemalli. 
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Tukiehtona mallin vasemmassa päässä, pituussuunnassa sillan puolivälissä, on kiertymä ja 

vaakaliike estetty. Pystysuuntainen liike on sallittu. Paalujen alapäässä on nivelellinen tuki, 

joka estää vaakaliikkeet mutta sallii kiertymät. Maan sivuvastus on kuvattu mallissa 

lineaarisilla jousilla. Jousivakioiden arvot on laskettu luvussa 3 esitetyillä periaatteilla. 

Erona kuitenkin on teräsputkipaalujen alustalukujen määrittely. Alustaluvut on määritelty 

vain päätypenkereen puolelle, koska nyt tutkitaan lyhytaikaisen lämpöpitenemisen 

aiheuttamia pakkovoimia ja siirtymiä, jolloin tutkittava liiketila on päätypengertä kohti. 

Teräsputkipaalujen alustalukuja redusoitaisiin, jos sillan liiketila olisi päätypenkereestä 

poispäin. Nyt liiketila on päätypengertä kohti ja alustaluvut määritellään kuvan 3.13 

mukaan. Tässä opinnäytteessä tehty rakennemalli sopii luvussa 8 esitettyjen lyhytaikaisten 

mittaustulosten vertailuun. 

Koheesiomaalle on valittu ohjeen ”Teräsputkipaalut”[43] kaavan 17 keskiarvon mukainen 

alustaluku, jolloin: 

ks = 100*(su/D),             (9.1) 

jossa

su = on maan suljettu leikkauslujuus 

D = on teräsputkipaalun halkaisija. 

Suljettu leikkauslujuus määritellään lähteen [43] mukaan seuraavasti: 

vu ss *µ=              (9.2) 

 jossa 

 su = maamateriaalin suljettu leikkauslujuus 

 µ = lähteen ”Kairausopas II” [32] mukaan 

 sv = siipikairalla mitattu suljetun leikkauslujuuden arvo 

Haavistonjoen sillalla tehtyjen tutkimusten perusteella juoksuraja wL on mitatuissa 

pisteissä ollut alle 40, jolloin µ on 1,0. Juoksurajat on esitetty liitteenä 2.5 olevassa 

piirustuksessa. Siipikairalla saatu häiriintymätön suljettu leikkauslujuus on 44 kN/m
2
.

Koheesiomaan vaakasuora alustaluku ratkaistaan kaavalla 9.1 seuraavasti: 
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 ks1 = 100*(44/D)*D = 4400 kN/m/m = 4,4 MN/m/m 

Täyttömateriaali ja moreenikerros oletetaan kitkamaaksi, jonka kitkakulma  = 38º ja 

tilavuuspaino  = 20 kN/m
3
. Syvyydessä 10*D pohjavedenpinnan yläpuolella vaakasuora 

alustaluku saadaan kaavan 3.8 ja kuvan 3.2 mukaan seuraavasti: 

 ks2 = 7500*((10*D)/D) = 75,0 MN/m/m 

 pohjavedenpinnan alapuolella 60 % yllä lasketusta arvosta: 

 ks3 = 0,6*7500*((10*D)/D) = 45,0 MN/m/m 

Lisäksi huomioidaan kerrosrajojen vaikutus. Välituen T3 paalun alustalukujen määrittelyn 

lähtötaso on toteutuneessa maanpinnassa. Päätytuella T4 vaakasuorien alustalukujen 

määrittelyn lähtötaso on tienpinnassa. Alustalukujen arvot on esitetty liitteessä 9.1. 

Alustaluvut on laskettu pituusyksikköä kohden yhden metrin jaolla. Alustaluvut on 

syötetty FEM-Designiin tukien jousivakioiksi. Kiinteää tukea [45] ei ole asetettu 

pohjavedenpinnan tasoon. 

Siirtymälaattaa mallissa ei ole huomioitu. Päätypenkereen vaakasuorat alustaluvut 

päätypalkin taakse on laskettu kaavan 3.7 mukaan. Alustaluvut on laskettu 0,5 m jaolla 

alkaen päätypalkin yläreunasta. Täyden passiivipaineen kehittymiseen vaadittava siirtymä 

on asetettu lähteen [45] mukaiseksi 1 % päätypalkin korkeudesta. Päätypalkin korkeus on 

2,4 m. Mallissa olevan päätypalkin alapinta on 2,54 m tien yläpinnasta ja yläpinta on 

0,54 m metriä tien yläpinnasta. Alustalukujen laskenta puolikasta siltaa, eli leveyttä 5,4 m, 

kohden on seuraava: 

Vaakasiirtymä: u = 2,4 / 100 = 0,024 m 

Syvyys:  z = 0,52 m 

  PA = (1 - sin 38)*0,52*20 = 4,0 kN/m
2

  PP = ((1+ sin 38)/( 1- sin 38))*0,52*20 = 43,7 kN/m
2

  kA1 = ((43,7 – 4,0) / 0,024)*5,4 = 8933 kN/m/m 
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Syvyys:  z = 2,54 m 

  PA = (1 - sin 38)*2,54*20 = 19,5 kN/m
2

  PP = ((1+ sin 38)/( 1- sin 38))*2,54*20 = 213,4 kN/m
2

  kA2 = ((213,4 – 19,5) / 0,024)*5,4 = 43628 kN/m/m 

Laskennassa ei ole käytetty RSO:n [23] mukaista korotettua lepopainetilaa. Alustalukujen 

arvot on esitetty kuvassa 9.1. 

        Kuva 9.1  Päätypenkereen vaakasuorat alustaluvut päätypalkin takana  

Alustaluvut muuttuvat lineaarisesti päätypalkin matkalla. FEM-Designiin on syötetty 0,5 m 

jaolla olevien alustalukujen keskiarvot. 

9.3 Kuormat 

Kuormituksena mallissa on siltarakenteiden lämpöpiteneminen 50 °C lämpötilan 

muutoksesta. Kyseinen lämpötilan muutos malliin on valittu siksi, että tällöin siirtymä 

päätypalkin keskellä on suuruusluokaltaan sama kuin päätypalkin siirtymän mittalaitteen 

mittaustuloksissa. Mittaustulosten ja mallista saatujen tulosten vertailu on siten helpompaa. 

Suuremman lämpötilanvaihtelun asettaminen malliin kuin todelliseen siltaan johtuu 

Haavistonjoen sillan liikuntakeskiön toispuoleisesta sijainnista. Muita kuormituksia malliin 

ei ole syötetty, koska laskelmassa vertaillaan vain lämpöpitenemisestä aiheutuneita 

pakkovoimien muutoksia mittaustulosten muutoksiin. 
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9.4 Poikkileikkausarvot 

Sillan kansi, pilarit ja paalut mallinnettiin sauvoina, joiden aksiaali- ja taivutusjäykkyydet 

vastaavat todellista rakennetta. Aksiaalijäykkyys lasketaan sauvan materiaalin 

kimmokertoimen E ja poikkileikkauspinta-alan A tulona. Taivutusjäykkyys lasketaan 

sauvan materiaalin kimmokertoimen E ja neliömomentin I tulona. Neliömomentista 

käytetään myös nimityksiä pinnan hitausmomentti ja jäyhyysmomentti [21]. 

Poikkileikkausarvot on laskettu betonin lyhytaikaisen kimmokertoimen mukaan, jolloin 

betonin kimmokerroin teräsbetonipoikkileikkaukselle saadaan seuraavasti: 

,*5000 KEC =     [49]        (9.3) 

 jossa 

 EC = betonin lyhytaikainen kimmokerroin 

 K = betonin kuutiopuristuslujuus mitattuna särmiltään 150 mm olevasta 

 kuutiosta 

Betonitäytteiset teräsputkipaalut on laskettu liittorakenteisena, jolloin betonin 

kimmokerroin saadaan seuraavasti: 

 ,*500 KECD =     [30]        (9.4) 

 jossa 

 ECD = betonin lyhytaikainen kimmokerroin liittorakenteessa 

 K = betonin kuutiopuristuslujuus mitattuna särmiltään 150 mm olevasta 

 kuutiosta 

Liittopoikkileikkauksen jäykkyys lasketaan lähteen [28] mukaisesti. Laskennassa 

poikkileikkaus on muutettu teräksiseksi poikkileikkaukseksi, jonka aksiaali- ja 

taivutusjäykkyys vastaa liittopoikkileikkausta. Laskennassa pyöreän poikkileikkauksen 

neliömomentti on laskettu seuraavasti: 
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,
64

* 4D
I

π=      [21]        (9.5) 

 jossa 

 d = ympyrän muotoisen poikkileikkauksen halkaisija 

Taivutusjäykkyyden laskenta perustuu olettamukseen teräksen ja betonin täydellistä 

yhteistoiminnasta [28]. Liittopoikkileikkauksen neliömomentti lasketaan seuraavasti: 
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   [28]      (9.6) 

 jossa 

 Ikok = liittopoikkileikkauksen neliömomentti 

 d1 = teräsputkipaalun ulkohalkaisija 

 t = teräsputkipaalun seinämävahvuus 

 ECD = betonin lyhytaikainen kimmokerroin 

 ES = teräksen kimmokerroin 

Teräsputkipaalun sisällä olevaa raudoitusta ei huomioida sen vähäisen vaikutuksen vuoksi. 

Neliömomentti kerrotaan teräksen kimmokertoimella, jolloin saadaan 

liittopoikkileikkauksen taivutusjäykkyys. Liittopoikkileikkauksen pinta-ala lasketaan 

seuraavasti:
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    [28]      (9.7) 

 jossa merkinnät kuten kaavassa 9.6 

Pinta-ala kerrotaan teräksen kimmokertoimella, jolloin saadaan liittopoikkileikkauksen 

aksiaalijäykkyys. Jäykkyyksien laskenta on liitteenä 9.2. Kannen ja päätypalkin 

teräsbetonipoikkileikkaukset on laskettu halkeilemattomina poikkileikkauksina [39]. 

Lämpöpitenemisestä sillan kannelle päätypalkilta aiheutuvien rasitusten jakaantuminen 

koko sillan kansirakenteen poikkileikkaukselle on huomioitu siten, että sillan 
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kansirakenteen puolikas poikkileikkaus on huomioitu kokonaan mallin kantta kuvaavalle 

sauvalle poikkileikkausarvoja laskettaessa. Puolikkaan sillan kannen neliömomentti on 

esitetty liitteessä 9.3. Neliömomentti on laskettu Autocad 2000 -ohjelmalla [3]. 

Päätypalkin poikkileikkausarvot on laskettu siten, että ne vastaavat sillan leveyssuunnassa 

olevan puolikkaan päätypalkin poikkileikkausarvoja. 

Edellä mainituilla periaatteilla liitteissä lasketut poikkileikkausarvot on syötetty FEM-

Design -ohjelmaan. 

9.5 Tulokset 

9.5.1 Siirtymät 

Siirtymäksi 50 °C lämpötilan muutoksesta päätypalkin yläreunalle saatiin 0,012 m. 

Päätytuen alla olevan liittorakenteisen teräsputkipaalun vaakasuuntainen siirtymä pienenee 

voimakkaasti alaspäin mentäessä. Päätypalkin alapinnasta 4,9 m alaspäin tukipaalulla ei 

ole  vaakasuuntaista siirtymää. Edelleen alaspäin mentäessä siirtymä on vastakkaiseen 

suuntaan päätypalkin siirtymään nähden, ollen enimmillään 0,001 m. 

9.5.2 Taivutusmomentit 

Päätypalkin ja alla olevan tukipaalun taivutusmomentti muuttuu voimakkaasti. 

Taivutusmomenttipinnan suurin arvo on 2242 kNm päätypalkin ja kansirakenteen 

liittymäkohdassa. Päätypalkin pituusyksikköä kohden arvo on 2242 / 5,4 = 415 kNm/m. 

Tukipaalun suurin taivutusmomentti 524 kNm on päätypalkin liittymäkohdassa. 

Taivutusmomentin nollakohta sijaitsee 1,3 m päätypalkin alapinnasta. Nollakohdan 

alapuolella suurin taivutusmomentti on 273 kNm, mutta merkiltään eri kuin päätypalkin 

liittymäkohdassa. Välituen T3 pilariin kohdistuu enimmillään 236 kNm taivutusrasitus. 

Kansirakenteen suurin taivutusmomentti lämpöpitenemisestä sijaitsee päätypalkin 

liittymiskohdassa. 
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9.5.3 Leikkausvoimat 

Päätypalkin suurin mitoittava leikkausvoima on suurimmillaan 849 kN päätypalkin 

tehollisen korkeuden d etäisyydellä kansirakenteen alapinnasta. Päätytuen T4 tukipaalun 

suurin leikkausvoima on 550 kN päätypalkin liittymäkohdassa. Leikkausvoiman 

nollakohta sijaitsee 3,3 m päätypalkin alapinnasta. 

9.5.4 Normaalivoimat 

Sillan kansirakenteelle syntyy lämpöpitenemisestä johtuen 1110 kN normaalivoima. 

Välituen T3 pilari ei juurikaan pienennä sillan kansirakenteen normaalivoimaa tuen T3 

kohdalla. Vaakasuuntainen voima ovat välituen pilarin yläpäässä 27 kN. Päätytuen T4 

tukipaalu saa kansirakenteen ja pilarin lämpöpitenemisestä -169 kN (puristusta) 

normaalivoiman ja välituki T3 169 kN normaalivoiman. 

9.5.5 Maanpaineet 

Maanpaineen muutos päätypalkin takana on suurimmillaan: 372 / 5,4 = 69 kN/m
2
.

Päätytuen tukipaaluun kohdistuu suurimmillaan 229 kN/m sivuvastus. Välituen T3 

tukipaaluun kohdistuu melko pieniä sivuvastuksia lämpöpitenemisestä johtuen, 

suurimmillaan 14,2 kN/m. Välituen teräsbetonipilarin alapäässä sivuvastus on 9,7 kN/m. 

Edellä esitetyt FEM-laskennan tulokset ovat liitteenä 9.4 seuraavasti: 

 sivu 1 siirtymät 200 kertaa suurennettuina [m] 

 sivu 2 taivutusmomenttipinta (My’)  [kNm] 

 sivu 3 leikkausvoima (Tz’)   [kN] 

 sivu 4 normaalivoima (N)   [kN] 

 sivu 5 tukireaktiot (Reactions)   [kN, kN/m] 

Yhteenvetona tuloksista voi todeta, että päätypalkin takana oleva päätypenger on jäykkä. 

Välituen pilari saa taivutusrasituksia lämpöpitenemisestä, mutta ei kuitenkaan juuri 

pienennä sillan kannen normaalivoimaa välituen T3 kohdalla. Päätypenkereen suuresta 

jäykkyydestä johtuen päätypalkkiin ja päätytuen tukipaaluun kohdistuu suuria rasituksia. 
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9.6 FEM-mallin tulosten ja mittaustulosten vertailu 

Mittaustuloksista on valittu FEM-mallin kanssa tehtävään vertailuun ajanjakso  

24. -25.1.2004. 

9.6.1 Maanpaineet päätypalkin takana 

Päätypalkin takana maanpaineen muutos on kuvan 8.34 tuloksissa ollut keskimäärin noin 

50 kN/m
2
. Päätypalkin T4 siirtymä kyseisellä hetkellä on ollut kuvan 8.30 tuloksissa noin 

0,006 m. Kohdan 9.5 FEM-mallin tuloksissa maanpaineen muutos on ollut 69 kN/m
2
.

Seuraavassa on vertailtu siirtymän ja kiertymän suhdetta: 

 50 / 0,006 = 8333  69 / 0,012 = 5750 

Molempien siirtymän ja sivuvastuksen suhde on mittaustarkkuuden rajoissa sama. Lisäksi 

on huomattava, että Haavistonjoen sillassa on siirtymälaatta ja FEM-mallissa ei ole. 

9.6.2 Maanpaineet välituen T3 pilarien juuressa 

Välituen T3 pilarin juuressa olevan maanpaineen muutos kuvan 8.13 tulosten mukaan on 

noin 8 kN/m
2
. FEM-mallista saatu sivuvastuksen muutos on 9,7 kN/m. Sivuvastus 

maanpaineanturin kohdalla maanpaineeksi muutettuna saadaan melko tarkasti jakamalla 

sivuvastus pilarin leveydellä 9,6 / 1  = 9,6 kN/m
2
. Lisäksi on huomattava, että sivuvastus ei 

jakaannu tasaisesti koko pilarin leveydelle. 

9.6.3 Päätypalkin kiertymä 

Päätypalkin kiertymä päätypalkin yläreunasta keskelle vaakasuuntaisena etäisyytenä 

mallissa on 0,0025 m, kun päätypalkin siirtymä on 0,012 m. Kuvan 8.30 tuloksista 

havaitaan, että noin 0,006 m päätypalkin siirtymällä päätypalkin kiertymä on 0,0015 m. 

Kiertymä saadaan, kun verrataan laseretäisyysmittalaitteen ja päätypalkin T4 siirtymän 

mittalaitetta keskenään. Seuraavassa on vertailtu siirtymän ja kiertymän suhdetta: 
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 0,012 / 0,0025 = 4,8  0,006 / 0,0015 =4,0 

Siirtymän ja kiertymän suhde mallissa ja mittaustuloksissa on mittaustarkkuuden rajoissa 

sama. 

9.6.4 Päätytuen T4 tukipaalujen taivutus 

Kuvan 8.2 tuloksista havaitaan, että teräsputkipaalun jännitys tasolla III kohdassa 5 on 

vaihdellut 10 MPa tutkittavalla hetkellä. Samaa jännitystä vastaava taivutusmomentti 

saadaan kaavalla 5.9 seuraavasti: 

 M = σ*W, 

 jossa 

 M = taivutusmomentti 

 Wkok = liittopoikkileikkauksen taivutusvastus, ks. liite 9.2 

σ = jännitys 

Jos liikekeskiö oletetaan välituen T2 kohdalle, niin lämpöpitenemisen liikesuunnat ovat 

kuvan 9.2 mukaiset (kuva 8.8). 

Kuva 9.2 Lämpöpitenemisen liikesuunnat päätytuen T4 tukipaaluille 
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Kuvasta 9.2 voidaan päätellä, että mittaustulos kohdassa 5 täytyy kertoa suhteella 355,5 / 

(355,5 –41) = 1,13. Tällä luvulla kertomalla tulosta voi verrata mallista saatuihin tuloksiin, 

tällöin momentiksi saadaan: 

 M5 = 1,13 * 7,62*10
-3

 m
3
 * 10 MN/m

2
 = 0,0861 MNm = 86,1 kNm 

FEM-mallin tuloksissa vastaavalla kohdalla momentin arvo on 193,9 kNm. Mallissa 

päätypalkin siirtymä oli 0,012 m ja mitatuissa tuloksissa 0,006 m. Mallista saatava 

vertailuarvo on 193,9 / 2 = 97,0 kNm. Tulokset vastaavat hyvin toisiaan, kun otetaan 

huomioon maamateriaalin epähomogeenisuus ja epälineaarinen käyttäytyminen. 
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10. Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotukset 

10.1 Yleistä 

Tutkimuksen osaprojektin Haavistonjoen sillan kokeellinen laskennallinen tutkimus

teoreettiseksi perustaksi selvitettiin Tiehallinnon nykyiset liikuntasaumattoman sillan 

mitoitusperusteet. Lisäksi perehdyttiin käytännön mitoitus- ja mallinnusperiaatteisiin, jotta 

sillansuunnittelijan näkökulma tulisi mahdollisimman hyvin huomioiduksi kuvassa 1.1 

esitetyssä tutkimusprojektin päätavoitteessa. Päätavoite on saada suunnitteluohjeet pitkille 

liikuntasaumattomille silloille. 

Instrumentoitavaksi sillaksi valittiin Haavistonjoen silta, koska sen liikepituus 

liikuntasaumattomana siltana on suhteellisen pitkä. Lisäksi huomioitiin sillan 

rakentamisaikataulun sopivuus tutkimusprojektin aikatauluun. Instrumentoinnissa 

keskityttiin päätytuen T4 puoleiseen osaan, koska liikkeiden oletettiin keskittyvän 

päätytuelle T4. Oletus osoittautui mittaustulosten perusteella oikeaksi. 

Nykyisissä liikuntasaumattoman sillan suunnitteluohjeissa havaittiin käytännön 

mitoituksen kannalta ongelmia ja ohjeissa epäselvästi esitettyjä asioita. Kun lisäksi 

huomioitiin tavoite nykyisiä rajoituksia pidemmistä liikuntasaumattomista silloista, voitiin 

valita siltaan asennettavien mittalaitteiden asennuspaikat.  

Tutkimuksessa käytetyt anturit ja mittalaitteet suunniteltiin mahdollisimman helposti 

asennettaviksi. Asennuspaikat ja –ajankohdat valittiin siten, että varsinainen sillan 

rakennustyö ei viivästynyt mittalaitteiden asentamisen johdosta. Lisäksi huomioitiin, että 

sillan rakenteiden kantavuus ja pitkäaikaiskestävyys ei alene mittalaitteiden vaikutuksesta. 

Mittaustietojen käsittely mittaustuloksiksi pyrittiin mahdollisimman hyvin 

automatisoimaan. Mittaustietoja kerätään Haavistonjoen sillalta ainakin viiden vuoden 

ajan, mikä on erittäin tärkeää pidemmän ajan tulosten seurantaa varten. 

Sillan rakentamiseen osallistuneilta urakoitsijoilta saatiin positiivista palautetta 

tutkimuslaitteiden asentamisaikataulun sujuvasta limittymisestä sillan 
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rakentamisaikatauluun. Myös tiedonkulku urakoitsijoiden ja tutkijoiden välillä sujui 

palautteen perusteella hyvin. 

10.2 Johtopäätökset 

Opinnäytteenä tehdystä Haavistonjoen sillan kokeellisesta tutkimuksesta saadaan paljon 

uutta tietoa liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminnasta. Mittaustietojen 

kerääminen jatkuu edelleen tämän opinnäytetyön jälkeen. Tieto on käyttökelpoista 

aineistoa kehitettäessä suunnitteluohjeita liikuntasaumattomille silloille. 

Lähes kaikki mittaustulokset ovat luotettavia ja johdonmukaisia. Mittaustietoja saadaan 

samanaikaisesti eri suureista ja monesta eri kohdasta. Teräsputkipaalujen venymien 

tutkimisessa havaittiin ongelmia mittalaitteiden mittaamissa tiedoissa. Osa 

teräsputkipaalujen venymän mittalaitteista toimii kuitenkin moitteettomasti ja 

mittaustulokset ovat uutuusarvoltaan merkittäviä. 

Mitattujen tulosten perusteella pidemmän liikuntasaumattoman sillan päätypalkin 

mitoittaminen Tiehallinnon ohjeiden mukaiselle täydelle passiivipaineelle ei ole 

perusteetonta. Haavistonjoen sillan päätytuella T4 mitattiin keskimäärin 69 kN/m
2

maanpaine 0,006 m liikkeellä päätypalkin takana. Täysi passiivipaine olisi päätypalkin 

keskellä olevalla syvyydellä kaavan 3.2 mukaan: (2,54 - 0.8)*4.2*20 = 146 kN/m
2
. Tämä 

saavutetaan jo liikkeellä jonka suuruus on (146/69)*0,006 = 0,0128 m, kun maan 

käyttäytymisen epälineaarisuutta ei huomioida. Kyseinen tulee tapahtumaan, kun silta 

laajenee kesällä ulkoilman lämmetessä. Myös lähteen [13] tuloksissa on päädytty siihen, 

että sillan taustatäyttönä oleva päätypenger on  hyvin jäykkä. 

Suunnitteluohjeet [45] edellyttävät mitoituksessa vaakasuuntaisen tuen asettamista pilarien 

alapäihin pohjavedenpinnan tasoon. Alustavien mittaustietojen analysoinnin perusteella ei 

ole havaittu välitukien pilarien alapäiden olevan kiinteän tuen kaltaisesti paikoillaan. 

Sillan kansirakenteen lämpötilat vaihtelevat viiveellä verrattuna ulkolämpötilaan. Kun 

ulkolämpötila kylmenee noin 25ºC ja jää vakiolämpötilaan, saavuttaa siltarakenteen 

painotettu lämpötila ulkolämpötilan arvon muutamassa vuorokaudessa. 
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Tutkimuksen aikana havaittiin, että liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen tarkkaan 

täytön ja tiivistämisen ohjeistamiseen on olemassa tarve. Päätypenkereen rakentamisesta 

tulisi antaa selkeät ohjeet. 

Haavistonjoen sillalta saatavilla tiedoilla on suuri merkitys siltojen kehittämisessä. 

Mahdollisesti liikuntasaumattomien siltojen pidentyessä saavutetaan merkittäviä 

kustannussäästöjä poisjääneiden liikuntasaumalaitteiden ja erillisten maatukien johdosta. 

10.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Haavistonjoen sillan mittalaitteistolla saadaan huomattavan suuri määrä tietoa 

liikuntasaumattoman sillan ja maan yhteistoiminnasta. Mittaustietojen käsittely 

mittaustuloksiksi vaatii kuitenkin suuren työmäärän. Mittaustietojen nykyistä tarkempaan 

analysointiin olisi erittäin hyödyllistä panostaa laajemmin esimerkiksi osana jatko-

opinnäytetyötä.

Jarrukuorma on liikuntasaumattomalle sillalle erityyppinen kuormitus kuin 

lämpöpiteneminen. Jarrukuorma on hetkellinen ja lämpöpiteneminen on pitkäaikainen 

kuormitus. Hetkellisessä kuormituksessa päätypalkin takana olevan maamateriaalin 

jäykkyys- ja lujuusominaisuudet poikkeavat huomattavasti pitkäaikaisesta kuormituksesta 

[4]. Olisi aiheellista koekuormituksen avulla tutkia liikuntasaumattoman sillan ja maan 

yhteistoiminta hetkellisessä kuormituksessa. Mahdollisesti samalla pystyttäisiin tutkimaan 

kuinka maanpaine jakaantuu liikennekuormasta sillan rakenteille. 

Haavistonjoen sillassa on päätypalkki on kohtisuorassa sillan pituussuuntaan nähden. 

Koska suuri osa silloista on vinopäisiä, olisi tarpeellista tutkia vinopäisen 

liikuntasaumattoman sillan käyttäytymistä kokeellisesti. Mittaustulosten vertailun 

helpottamiseksi mittalaitteiden tulisi olla vastaavia kuin Haavistonjoen sillassa. 

Liikuntasaumattoman sillan liikepituutta voitaisiin mahdollisesti pidentää päätypalkin ja –

penkereen väliin asennettavalla joustavalla levyllä ja lujitetulla täytöllä. Levyn tulisi olla 
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kimmoisesti palautuva ja jäykkyydeltään ja lujuudeltaan sopiva käyttötarkoitukseensa. 

Lisäksi levyn pitkäaikaiskäyttäytyminen ja –kestävyys tulisi selvittää. 
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6 Anturien ja mittalaitteiden asennus 

6.1  Valokuvasarja: Teräsputkipaalujen anturien ja mittalaitteiden kiinnittäminen, 

suojaaminen ja teräsputkipaalujen paalutus 

6.2  Yhteenveto teräsputkipaalujen toteutuneista paikoista 

6.3  Valokuvasarja: Teräsbetonipilarien anturien ja mittalaitteiden kiinnittäminen 

6.4  Valokuvasarja: Sillan kansirakenteen kaapeleiden johtaminen ja raudoituksen 

maadoitus 

6.5  Valokuvasarja: Sillan kansirakenteen venymätankojen ja lämpötilan 

mittalaitteiden asennus 

6.6  Valokuvasarja: Laseretäisyysmittalaitteen kokoaminen ja kiinnittäminen 

6.7  Valokuvasarja: Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteiden asennus 

6.8  Valokuvasarja: Päätypalkin siirtymän mittalaitteen asennus 

6.9  Valokuvasarja: Maanpaineanturien varausten valmistaminen, kiinnittäminen ja 

poistaminen 

6.10 Valokuvasarja: Maanpaineanturien kiinnittäminen päätypalkin varauksiin 

6.11 Valokuvasarja: Päätypenkereiden lämpötilan mittalaitteiden asentaminen 

6.12 Valokuvasarja: Siirtymälaatan mittalaitteiden asentaminen 

6.13 Kojeasemien ja prismojen kiinnitysjalustojen sijainti 

6.14 Valokuvasarja: Takymetrin prisman kiinnitysjalustojen ja kiintopisteiden 

asentaminen 

6.15 Valokuvasarja: Päätypenkereiden täyttötyö 

6.16 Levykuormituskokeiden tulokset 

6.17 Mittausohjelman käskyjen listaus 

7 Mittaustietojen käsittely 

7.1  Mitattavien kanavien listaus 

7.2  Mittaavan ohjelman käskyjen listaus 

7.3  Mittaustulosten laskentataulukon välilehdet 

8 Mittaustulokset 

8.1  Kiintopisteiden luotettavuuden tarkistuslaskennan jäännösvirheet 

8.2  Kolmannen takymetrimittauksen tulokset laskettuna kummankin kiintopisteen 

8.3  Takymetrimittauksen tuloksia kiintopisteen 302 suhteen 

8.4  Valokuvasarja: Halkeama asfaltissa päätypalkin ja siirtymälaatan sauman 

kohdalla

8.5  Valokuvasarja: Painuma tiessä päätypalkista päätypenkereeseen päin 
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8.6  Valokuvasarja: Päätypenkereiden luiskat 22.4.2004 

8.7  Helmikuun 2004 mittaustulokset 

9 FEM-mallinnus 

9.1  Teräsputkipaalujen sivussa olevan päätypenkereen alustaluvut 

9.2  Liittopilarin poikkileikkausarvot 

9.3  Puolikkaan sillan kansirakenteen neliömomentti ja neutraaliakselit 

9.4  FEM-mallinnuksen tulokset 
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Siltapaikka ennen sillan rakentamista 

Kuva 1 Siltapaikka kuvattuna Orivettä kohti. Vasemmalla näkyy vieressä oleva vanha purettu silta. 

Kuva 2 Siltapaikka kuvattuna Jyväkylää kohti. Tiepenger on tehty tuen T4 päässä siltapaikalle asti. 
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SILLAN JA MAAN YHTEISTOIMINTA 

KOEOHJELMA:

1 Liikkeiden mittaaminen 

1.1 Koko sillan liikkumisen mittaaminen. Sillan pituuden muutokset. Pilareiden 
vaakaliikkeet välituilla. 

Etäisyydet kiintopisteistä ja kulmien mittaukset. Takymetri- mittaukset paikalla. 

1.2 Sillan pituuden muutokset ja päätytukien kiertymät lasermittauksina 
Lasermittaus suoraan päätytukien välisenä etäisyyden muutoksena.
Päätytukien yläreuna ja alareuna. 

1.3 Päätytukien siirtymät ja kiertymät. Raon suuruus penkereen ja päätytuen 
välillä talvella. 

RAKO

PYÖRÖTANKO SUOJAPUTKESSA. 

TERÄSLEVY TYÖNNETÄÄN ULOS 

SYVENNYKSESTÄ JA MITATAAN RAON LEVEYS.

SIIRTYNYT TALVELLA

Raon suuruus oheisen piirustuksen mukaisesti. Yhteensä 6 kappaletta. 
Lisäksi vaakasuuntaiset terästangot (yht. 10kpl) asennetaan penkereen sisään 
suojaputkeen. Sijoitukset eri kohtiin molempiin päätytukiin. Penkereen puoleiseen 
päähän ankkurointiteräslevy. Toinen pää päätytuen läpi.

1.4 Liike päätytuen ja siirtymälaatan välillä 

2 Maanpaineiden mittaaminen. 

2.1 Päätytuen ja penkereen rajapinta 
Yhteensä noin 12 kpl maanpaineantureita sijoitettuna eri kohtiin toiseen päätytukeen. 
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2.2 Pilarin ja ympäröivän maan rajapinta sillan pituusakselin suunnassa.
Yhteensä 2 kpl maanpaineantureita.
Antureiden halkaisijan suuruus määräytyy pyöreän pilarin halkaisijan mukaan. 

3 Venymien mittaaminen. 

3.1 Pilareiden venymämittaukset sillan pituussuunnassa molemmissa 
pinnoissa pilareiden ylä- ja alapäässä.

Venymäliuskat asennetaan teräsputkipaalujen pintaan ennen paalujen 
betonimanttelointia.

3.2 Päätypaalujen venymämittaukset 
Venymät mitataan eri syvyyksillä kolmelta puolelta (keskinäinen kulmaero 120 astetta) 
venymäliuskoilla. Näin saadaan pääteltyä paalun muodonmuutokset ja jännitystilat koko 
paalun matkalla. 

Venymäliuskat kiinnitetään paalun ulkopintaan ennen paalujen lyöntiä. 
Venymäliuskojen ja johtojen kiinni pysyminen varmistetaan paalujen vaipan pintaan 
hitsattavalla U-teräksellä.
Paalun ja U-teräksen välinen rako täytetään polyuretaanivaahdolla. 

3.3 Päätytuen T4 raudoituksen venymämittaus 

3.4 Siirtymälaatan raudoituksen venymämittaus 

3.5 Sillan kannen venymät  
Sillan kannen raudoituksen venymämittaukset. Oletus: halkeilematon, jännitetty 
rakenne.

4 Lämpötilojen mittaaminen. 

4.1 Ilman lämpötilat 
Lämpötila-anturit kiinnitetään jälkiasennuksena. 

4.2 Betonirakenteen lämpötilat 
Lämpötila-anturit asennetaan betonirakenteiden sisään ennen valutöitä.

5 Päätypenkereen materiaalin laboratoriotutkimukset 
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Mittaustieto pyritään pääosin keräämään dataloggeriin. Siitä tarvittaessa voidaan tietoa 
siirtää TTY:lle GSM-yhteyttä käyttämällä käymättä joka kerta paikalla.
Takymetri- mittaukset edellyttävät käyntejä paikalla. 

Mittauslaitteiden kaapelit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan betonirakenteisiin 
vedeneristeen ylä- ja alapuolelle. Vedeneriste pyritään säilyttämään ehjänä. 

TTY:n kustannukset muodostuvat seuraavista tekijöistä:
• Mittauslaitteiden ja –tarvikkeiden hankinta 

• Mittauslaitteiden ja –tarvikkeiden asennustyöt 

• Asennus- ja mittauskäynnit rakennuspaikalla 

• Tulosten kirjaaminen (purkaminen) analysointi ja raportointi 

Tilaajan toimituksia ja hankintoja ovat muut kuin yllämainitut asiat. Esimerkiksi:

• Penkereen vaiheittainen rakentaminen 

• Päätytuen läpi tehtävät reiät 

• Nosturiauton (henkilönostimen) hankkiminen tarvittaessa 

• Mittauslaitekopin (pieni työmaakoppi, 1 tai 2 kpl) hankkiminen mittaustulosten 
keräyslaitteiden suojaksi. 
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Venymätankojen venymäliuskojen kiinnitys ja suojaus 

Kuva 1 Venymäliuska liimattuna harjaterästankoon Kuva 2 Venymäliuskan johtimet tinattuna ja liuskat 

suojattuna silikonipohjaisella massalla. Ympärille on 

kierretty teippiä. 

Kuva 3 Venymäliuskan johtimet suojattuna Kuva 4 Venymätanko valmiina  

silikonipohjaisella massalla. Ympärille kierretään 

parhaillaan terälevystä suojaa. 
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LIITE 4.3 Maanpaineanturin kokoaminen 

Kuva 1 Maanpaineanturin runkoa suojataan kotelo- Kuva 2 Mittauskehää kiinnitetään pohjalevyyn. 

suoja-aineella. Kaapeli on pujotettu keskellä olevasta  

reiästä

Kuva 3 Venymäliuskan johtimet ovat suojattuna Kuva 4 Johtimet liitettynä ja kotelosuoja-aine on 

silikonipohjaisella massalla. Ympärille kierretään kuivumassa. 

parhaillaan terälevystä suojaa. 

Kuva 5 Venymäliuskan johtimet on suojattu Kuva 6 Kannen ja rungon välille levitettiin silikonia

hartsilla. 
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Maanpaineanturin kalibroinnin koejärjestely 

Kuva 1 Maanpaineanturin kalibroinnin koejärjestely. 

Kuva 2 Kalibroinnissa tarvittavia osia. Alimmaisena kiinteä tuki siitä ylöspäin; puukuitulevy, vaneri, kalib-

roitava maanpaine anturi, puukuitulevy, teräksinen välikappale, tunnettu voima-anturi ja teräksinen välikap-

pale. 
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Maanpaineanturin kalibrointi TTY:n koehallissa

Mittaajat: kauko anssi marko
Mittauksen ajankohta: 11.8.03

Referenssianturin tunnus: YL0020
Referenssianturin kanava:  1 
Referenssianturin kalibrointikerroin: -2487440 

Kalibrointikertoimen laatu: kg

Testattava anturin tunnus: F
Testattavan anturin kanava:  2 
Testattavan anturin oletettu kerroin: -66919 
Oletettuun kertoimen laatu: kN

Lukema syöttöjänn. Ref.ant.[V] Test.F [V] RefTul [kg] TestTul [kN] Ref.ant.[N] Test.F [N]

1 5.654243 0 7.57E-07 0 -8.96E-03 0.00 -8.96
2 5.654253 1.08E-07 1.19E-06 -4.75E-02 -1.41E-02 -0.47 -14.08
3 5.654253 -7.23E-04 -2.71E-04 318.0041 3.205151 3119.62 3205.15
4 5.654232 -1.53E-03 -5.80E-04 673.0436 6.861104 6602.56 6861.10
5 5.654232 -2.47E-03 -9.36E-04 1085.58 11.07662 10649.54 11076.62
6 5.654243 -4.37E-03 -1.64E-03 1923.835 19.42306 18872.82 19423.06
7 5.654243 -6.98E-03 -2.58E-03 3071.48 30.48302 30131.22 30483.02
8 5.654253 -9.79E-03 -3.56E-03 4307.127 42.17416 42252.92 42174.16
9 5.654232 -1.20E-02 -4.34E-03 5296.146 51.3442 51955.19 51344.20

10 5.654243 -9.70E-03 -3.57E-03 4266.962 42.30485 41858.90 42304.85

Oikea kerroin saadaan jakamalla oletettu kerroin piirretyn suoran kulmakertoimella

Oikea kerroin  -  66368 kN/V/V

Kaikki maanpaineanturit kalibroitiin vastaavalla tavalla. Maanpaineanturien kalibrointitulokset :
Tunnus F G H I J K L
[kN/V/V] 66368 64345 67276 72275 68572 68719 66785
Tunnus M N O P Q V W
[kN/V/V] 66785 68264 66932 69875 69507 67980 69400

Maanpaineanturin kertoimen määrittely
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Siirtymäantureiden kalibrointi TTY:n koehallissa

TRS 50 TRS 100

Sj: 8.6428 Sj: 8.6435

V mm V mm

7.644 0 8.1618 0

5.975 10 7.3122 10

4.3118 20 5.6163 30

2.6487 30 4.7703 40

0.98756 40 3.9242 50

3.0785 60

2.2319 70

1.3866 80

0.5396 90

Mittapalat kalibroinnissa olivat virallisia kalibrointipaloja.

Kalibroiduiksi siirtymäantureiden kertoimiksi saatiin:

TRS 50 6.01 [mm/V]

TRS 100 11.81 [mm/V]

Siirtymäanturin kalibrointi
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Ulkolämpötilan mittalaitteen kokoaminen 

Kuva 1 Hartsilla täytetty suojaputki asennetaan  isom - Kuva 2 Päälle asennettiin vielä isompi putki. 

man putken sisään ruuvien avulla. 

Kuva 3 Ulkolämpötilan mittalaitteen kerrosrakenne 
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Teräsputkipaalujen anturien ja mittalaitteiden kiinnittäminen,

suojaaminen ja teräsputkipaalujen paalutus 

Kuva 1 Venymäliuskat on kiinnitetty teräputkipaalun Kuva 2 Venymäliuskat ja lämpötilan mittalaitteet on  

kylkeen. suojattu palonsuojavillalla. 

Kuva 3  Suojausteräs on kiinnitetty ja venymäliuskojen Kuva 4 Suojausteräksen alapäähän on hitsattu

paikat merkitty keltaisella maalilla. teräksiset kiilat. 

Kuva 5  Kaapeli on kelattu ja kiinnitetty paalun Kuva 6 Teräsputkipaalujen paalutustyö on käynnissä. 

sisälle.
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Teräsbetonipilarien anturien ja mittalaitteiden kiinnittäminen 

Kuva 1 Venymätankoa ollaan kiinnittämässä teräsbeto- Kuva 2 Venymätanko on kiinnitetty ja kaapelit on  

nipilarin valumuottiin. sidottu kierrehaan ulkopuolelle. 

Kuva 3 Venymätankojen päät merkittiin valumuottiin. Kuva 4 Maanpaineanturin varaus on kiinnitetty valu- 

 muottiin. 

Kuva 5 Kaapelit on johdettu valumuotin ulkopuolelle Kuva 6 Kaapelit kelattiin ja kiinnitettiin valumuotin 

reikien kautta. ulkopuolelle. Maanpaineanturin paikka on merkitty 

 punaisella maalilla. 
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Sillan kannen kaapeleiden johtaminen ja raudoituksen maadoitus 

Kuva 1 Mittalaitteiden ja anturien kaapelien varaus-  Kuva 2 Mittalaitteiden ja anturien kaapelien varaus- 

putkea ollaan kiinnittämässä sillan kannen putki sillan kannen raudoitukseen kiinnitettynä.

raudoitukseen . 

Kuva 3 Kaapeleiden läpivienti varausputkeen, joka on Kuva 4 Kaapelit johdettiin pienempiin putkiin 

tiivistetty silikonipohjaisella massalla. 5m ennen tiedonkeruulaitteiston suojakaappia. 

Kuva 5 Sillan kannen raudoituksen maadoituspiste         Kuva 5 Kaapelit on johdettu ja tiedonkeruulaitteiston 

ennen kiinnittämistä hitsaamalla.                                     suojakaapin sijoituspaikalle. 
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Sillan kannen venymätankojen ja lämpötilan mittalaitteiden asennus 

Kuva 1 Venymätanko on kiinnitetty sillan kannen Kuva 2 Venymätangot on kiinnitetty välituen T3  

pituussuunnan teräksiin. kohdalle sekä ylä- että alapintaan. 

Kuva 3 Lämpötilan mittalaitteet on kiinnitetty sillan Kuva 4 Lämpötilan mittalaitteet on kiinnitetty reuna-  

kannen raudoitukseen. palkkiin. 

Kuva 5 Mittalaitteiden kaapelit on kiinnitetty sillan Kuva 6 Kaapeleiden suojaputki on kiinnitetty 

kannen raudoitusten asennusteräksiin ja hakoihin. raudoitukseen. 
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Laseretäisyysmittalaitteen kokoaminen ja kiinnittäminen 

Kuva 1 Laseretäisyysmittarin suojakaappiin mittaavalle Kuva 2 Suojaputki on asennettu itsesäätyvän lämmi-  

lasersäteelle tehdyn reiän ympärille kiinnitetyn putken tyskaapelin päälle. Laseretäisyysmittari on asennettu 

itsesäätyvää lämmitysvastusta ollaan kiinnittämässä. paikalleen. 

Kuva 3 Laseretäisyysmittalaite on koottuna ja Kuva 4 Laseretäisyysmittalaitteen sijainti sillan  

kiinnitettynä sillan päätypalkkiin. päätypalkissa. 

Kuva 5 Laseretäisyysmittalaitteen tähyslevy  on sillan Kuva 6 Laseretäisyysmittalaite on 

toisessa päätypalkissa. mittausvalmiudessa.    
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LIITE 6.7  Päätypalkin ja –penkereen välisen raon mittalaitteiden asennus 

Kuva 1 Päätypalkin ja –penkereen välisen raon Kuva 2 Mittalaitteen mittauslaipan puoleinen pää on 

mittalaitteen rungon putkelle porataan reikää muottiin. kiinnitetty puuruuveilla päätypalkin valumuottiin. 

Kuva 3 Mittalaite kiinnitettiin neljällä puuruuvilla. Kuva 4 Mittalaitteen rungon putken pää on valu- 

(kuvassa vasemalla) muotin ulkopuolella. 

Kuva 5 Päätypalkin ja –penkereen välisen raon Kuva 6 Mittalaitteiden mittauslaippojen eteen on 

mittalaitteen mittausakseli on johdettu päätypalkin kiinnitetty palat valumuoteissa käytettävää muotti- 

läpi mittalaitteen rungon putkesta. kangasta. 
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Päätypalkin siirtymän mittalaitteiden asennus. 

Kuva 1 Päätypalkin ja –penkereen välisen siirtymän Kuva 2 Ankkurointiosien päätypalkin läpi asennetta- 

mittalaitteen ankkurointiosat ovat sillan rakennus- vat päät. 

paikalla. 

Kuva 3 Ankkurointiosien päätypenkereeseen Kuva 4 Ankkurointiosan pää on työnnetty  

ankkuroitavat päät. päätypalkin läpi ja loppuosa on päätypenkereen 

 täytön päällä. 

Kuva 5 Terästangon päälle läpivientiputken päähän Kuva 6 Päätyhela on kiinnitetty lyömällä. Terästanko 

ollaan pujottamassa päätyhelaa. on katkaistu sopivaan pituuteen ja tangon päätä 

 ollaan tasaamassa hiomakivellä. 
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Kuva 7 Suojaputken muovista kiinnityshelaa ollaan Kuva 8 Siirtymäanturia ollaan kiinnittämässä teräs- 

kiinnittämässä läpivientiputken päälle. tankoon messinkisellä kiinnitysosalla. 

Kuva 9 Suojaputkea kiinnitetään siirtymäanturin päälle. 
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Maanpaineanturien varausten valmistaminen, kiinnittäminen ja poistaminen 

Kuva 1 Maanpaineanturin varausta sillan valu- Kuva 2 Varausta kiinnitetään sillan päätypalkin 

muottiin ollaan valmistamassa. valumuottiin vanerilevyillä ja puuruuveilla. 

Kuva 3 Maanpaineanturin varaukset on kiinnitetty ja Kuva 4 Sillan valumuotin pystyseinät on purettu. 

sillan kannen raudoitus on alkamassa. 

Kuva 5 Maanpaineanturin varaus on pysynyt Kuva 6 Maanpaineanturin varaus on poistettu. 

asennetussa paikassa. 
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Maanpaineanturien kiinnittäminen päätypalkin varauksiin 

Kuva 1 Maanpaineanturin varauksen pohjalle ollaan Kuva 2 Maanpaineanturin ympärille lyödään 

kiinnittämässä ruuveja anturin tason säätöä varten. alumiinisia umpitangon pätkiä. 

Kuva 3 Maanpaineanturit ovat kiinnitettynä varauksiin. Kuva 4 Solumuovi- ja vanerilevyä ollaan kiinnittä- 

 mässä maanpaineanturin etupuolelle. 

Kuva 5 Maanpaineanturin ympärystä valetaan Kuva 6 Maanpaineanturit ovat kiinnitettynä 

juotoslaastilla. päätypalkkiin. 
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Päätypenkereiden lämpötilan mittalaitteiden asentaminen 

Kuva 1 Alimman tason( I ) lämpötilan mittalaitteita Kuva 2 Ensimmäinen päätypenkereen T4 täyttö- 

ollaan asentamassa päätytuen T4 puoleiseen pääty- kerroksen täyttötyö on alussa.

penkereeseen.

Kuva 3 Päätytuen T4 päätypenkereen lämpötilan Kuva 4 Päätytuen T1 päätypenkereen lämpötilan 

mittalaitteiden ylin taso (V). mittalaitteet ovat valmiina asennettaviksi. 

Kuva 5 Päätytuen T1 päätypenkereen täyttötyö on Kuva 6 Päätytuen T1 päätypenger on täytetty ja 

käynnissä. tiivistetty. 
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Siirtymälaatan mittalaitteiden asentaminen 

Kuva 1 Siirtymäanturin kiinnitysosa on kiinnitetty Kuva 2 Lämpötilan mittalaitteet ja venymätangot on 

siirtymälaatan raudoitukseen. kiinnitetty siirtymälaatan raudoitukseen. 

Kuva 3 Siirtymäanturin kiinnitysosan sijainti kun  Kuva 4 Siirtymäanturi on kiinnitetty siipimuuriin. 

siirtymälaatan valumuotti on purettu. Lämpötilan mittalaite on kiinnitetty siirtymäanturin 

 alareunaan. 

Kuva 5 Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän mitta- Kuva 6 Siirtymälaatan ja sillan välisen siirtymän 

laite on suojattu vanerisella suojakaapilla. Itsesäätyvä mittalaitteen sijainti siipimuurissa. Kuvassa näkyy 

lämmitysvastus on kiinnitetty siirtymäanturin myös päätypalkin taakse asennettu panosputki. 

alapintaan.
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Takymetrin prisman kiinnitysjalustojen ja kiintopisteiden asentaminen 

Kuva 1 Kiintopistettä ollaan kiinnittämässä vanhan Kuva 2 Kiintopisteen sijainti siltaan verrattuna. 

puretun sillan teräsbetoniseen anturalaattaan. Kiintopisteeseen on kiinnitetty takymetrin prisma. 

Kuva 3 Takymetrin prisman kiinnitysjalustaa ollaan Kuva 4 Takymetrin prisman kiinnitysjalustaa on 

kiinnittämässä teräsbetoniseen pilariin. kiinnitetty sillan kannen reunapalkkiin. 

.

Kuva 5 Prisma on kiinnitetty jalustaansa reunapalkissa. Kuva 6 Prisma on kiinnitetty jalustaansa pilarin 

 alapäässä. 
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Päätypenkereiden täyttötyö 

Kuva 1 Päätytuen T4 päätypenkereestä on kaivettu Kuva 2 Päätytuen T1 päätypenkereestä on kaivettu 

pintamaakerrokset pois ja massanvaihtojen alarajat pintamaakerrokset pois ja massanvaihtoa on tehty

on vaaittu. osittain. Paalut ovat sillan valumuotin tukipaaluja. 

Kuva 3 Päätypenkerettä täytetään päätytuella T1. Kuva 4 Päätytuen T4 päätypenkereen levykuomitus- 

Tiivistyslaite on DPU 5045H, jonka paino on 410kg. koetta tehdään tiivistyksen jälkeen. Tiivistyslaite on 

 Bomag BW 213D-3, jonka paino on 12400kg. 

Kuva 5 Päätypengertä on täytetty louheella 1,5 m Kuva 6 Päätytuen T4 päätypenger on täytetty 0-90 

päätypalkin alapinnasta. mm pienlouheella ja tiivistetty. 
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Kuva 7 Päätytuen T4 puoleisen pään luiskan täyttötyö Kuva 8 Päätytuen T4 päätypenkereen täyttö- 

on käynnissä. materiaali. 

Kuva 9 Päätytuen T1 päätypenkereen täyttötyö on Kuva 10 Päätytuen T4 päätypenkereen vaiheittainen 

tehty tasoon 1.5 m päätypalkin alapinnasta. täyttötyö alkanut päätypalkin alapinnasta lukien 

 ensimmäisellä kerroksella. 

Kuva 11 Päätytuen T4 päätypenkereen täyttötyö on Kuva 12 Päätytuen T1 päätypenger on valmis. 

valmis siirtymälaatan alapintaan asti. 
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Geopalvelu Oy TYÖ N:O 23097 
SKOL ry:n jäsen 

14.08.2003

Levykuormituskokeet
Kohde Haavistonjoen silta 

Tilaaja Ins.tsto Seppo Rantala 

Koepvm. 13.08.2003

Sijainti Orivesi

Kerros Sillan päätytäyttö, Längelmäen puoleinen pää 

Paikka kerros Kantavuus Kantavuus SUHDE. HUOM. 
E1 [MN/m²] E2 [MN/m²] E2/E1

Pohjoispää  TSV -4m  35  165  4.71  Jyrätty 3-4 kertaa 

Pohjoispää  TSV -4m  26  141  5.42  Jyrätty 3-4 kertaa 

Pohjoispää  TSV -4m  42  169  4.02  Jyrätty 3-4 kertaa 

Keskiarvo   34.3  158.3  4.61 

Levykuormituskokeet
Kohde Haavistonjoen silta 

Tilaaja Ins.tsto Seppo Rantala 

Koepvm. 21.08.2003

Sijainti Orivesi

Kerros Siirtymälaatan pohja 

Paikka  kerros  Kantavuus  Kantavuus  SUHDE.  HUOM. 
E1 [MN/m²] E2 [MN/m²] E2/E1

Eteläpää  TSV n. 1m  71  294  4.14 

Eteläpää  TSV n. 1m  43  111  2.58 

Pohjoispää  TSV n. 1m  154  390  2.53  

Pohjoispää  TSV n. 1m  180  415  2.31 

Keskiarvo   112.0  302.5  2.70 
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DECLARE SUB Delay (Time AS SINGLE) 
DECLARE FUNCTION LongTIMER& () 
DIM Lukema(1 TO 200) AS SINGLE 
DIM Kanava(1 TO 40) AS SINGLE 

DIM SHARED TimeBase AS LONG 
DIM SHARED OldTimer AS LONG 
DIM Alkuaika AS LONG 
DIM MittausAika AS LONG 

CLS

PAIVA$ = DATE$ 
PAIVA$ = LTRIM$(RTRIM$(PAIVA$)) 
File$ = "H" + MID$(PAIVA$, 9, 2) + MID$(PAIVA$, 1, 2) + MID$(PAIVA$, 4, 2) 
OLDDATE$ = DATE$ 

OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(File$)) + ".asc" FOR APPEND AS #2 

PRINT #2, "Pvm"; CHR$(9); "Aika"; CHR$(9); "Sekunnit"; CHR$(9); 
FOR i% = 1 TO 200 
  PRINT #2, "Ch" + STR$(i%); 
  PRINT #2, CHR$(9); 
NEXT i% 
PRINT #2, "Disto"; 
PRINT #2, 

CLOSE #2
TimeBase = 0 
OldTimer = TIMER 
Alkuaika = OldTimer 
MittausAika = 0 

DO                           ' Mittausluuppi alkaa t„st„ 

OUT Port, 1                  ' Valitaan ensimm„inen COM-laite 

OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CD,LF,PE" FOR RANDOM AS #4 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 100 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i%) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 200 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 20) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 300 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
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  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 40) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

CLOSE #4 
OUT Port, 2                  ' Valitaan toinen COM-laite 

OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CD,LF,PE" FOR RANDOM AS #4 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 100 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 60) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 200 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 80) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

FOR i% = 1 TO 40 
  Channel = i% + 300 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 100) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

CLOSE #4 
OUT Port, 4                  ' Valitaan kolmas COM-laite 

OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CD,LF,PE" FOR RANDOM AS #4 

FOR i% = 1 TO 20 
  Channel = i% + 100 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 140) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

FOR i% = 1 TO 40 
  Channel = i% + 200 
  LoggerCommand$ = "MEAS:VOLT:DC? AUTO,DEF, (@" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Channel))) 
+ ")" 
  PRINT #4, LoggerCommand$ 
  INPUT #4, VoltageValue$ 
  Lukema(i% + 160) = VAL(VoltageValue$) 
NEXT i% 

CLOSE #4 
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OUT Port, 8                  ' Valitaan nelj„s COM-laite 

Disto:

OPEN "COM1:9600,N,8,1,RS,CD,LF,PE" FOR RANDOM AS #1 

ON ERROR GOTO ErrorHandler 

PRINT #1, "a"                ' DISTO ON 
Delay (2) 
INPUT #1, X$ 
PRINT #1, "A"                ' DISTO ONLINE 
Delay (2) 
INPUT #1, X$ 
PRINT #1, "g"                ' PISTEEN MITTAUS 
Delay (2) 
INPUT #1, A$ 
A$ = MID$(A$, 8, 8) 
Etaisyys = VAL(A$) 
PRINT #1, "b"                ' DISTO OFF 
Delay (2) 
INPUT #1, X$ 

CLOSE #1 
OUT Port, 128                 ' Valitaan kahdeksas COM-laite 

IF DATE$ <> OLDDATE$ THEN 

  PAIVA$ = DATE$ 
  PAIVA$ = LTRIM$(RTRIM$(PAIVA$)) 
  File$ = "H" + MID$(PAIVA$, 9, 2) + MID$(PAIVA$, 1, 2) + MID$(PAIVA$, 4, 2) 
  OLDDATE$ = DATE$ 

  OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(File$)) + ".asc" FOR APPEND AS #2 

  PRINT #2, "Pvm"; CHR$(9); "Aika"; CHR$(9); "Sekunnit"; CHR$(9); 
  FOR i% = 1 TO 200 
    PRINT #2, "Ch" + STR$(i%); 
    PRINT #2, CHR$(9); 
  NEXT i% 
  PRINT #2, "Disto"; 
  PRINT #2, 

  CLOSE #2 

END IF 
OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(File$)) + ".asc" FOR APPEND AS #2 

PRINT #2, DATE$; CHR$(9); TIME$; CHR$(9); MittausAika; CHR$(9); 
FOR i% = 1 TO 200 
  PRINT #2, Lukema(i%); 
  PRINT #2, CHR$(9); 
NEXT i% 
PRINT #2, Etaisyys; 
PRINT #2, 
FOR i% = 1 TO 200 
  PRINT Lukema(i%); 
  PRINT CHR$(9); 
NEXT i% 
PRINT Etaisyys; 
PRINT
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PRINT

CLOSE #2 
MittausAika = MittausAika + 900 

DO
LOOP UNTIL LongTIMER > Alkuaika + MittausAika 

LOOP

GOTO Loppu 

ErrorHandler:
  CLOSE #1 
RESUME Disto 

Loppu:
END

DEFINT A-Z 
SUB Delay (Time AS SINGLE) 
DIM Time1 AS DOUBLE 
DIM Time2 AS DOUBLE 
DIM WaitTime AS DOUBLE 

WaitTime = Time 

Time1 = TIMER 
DO
  Time2 = TIMER 
  ' Test, if day has changed 
  IF Time2 < Time1 THEN Time1 = TIMER 
LOOP UNTIL Time2 > Time1 + WaitTime 

END SUB 

DEFSNG A-Z 
FUNCTION LongTIMER& 

DIM TempTimer AS LONG 
DIM HelpTimer1 AS LONG 
DIM HelpTimer2 AS LONG 

HelpTimer1 = 0 
HelpTimer2 = 0 
FOR i = 1 TO 5 
  HelpTimer1 = TIMER 
  IF HelpTimer1 > HelpTimer2 THEN 
    HelpTimer2 = HelpTimer1 
  END IF 
NEXT i 
TempTimer = HelpTimer2 

IF OldTimer > TempTimer THEN 
  TimeBase = TimeBase + 86400 
END IF 
OldTimer = TempTimer 

LongTIMER& = TimeBase + TempTimer 

END FUNCTION 
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Haavistonjoen silta
Dataloggerin kanavat 29.1.2004
Ch 1 Sj. Ch 55 Venymäliuska 2.16 Ch 109 LT Jämsä III/1 Ch 163 Paalu1 Lämpötila 3

Ch 2 Venymäliuska 1.2 Ch 56 Venymäliuska 2.17 Ch 110 LT Jämsä III/2 Ch 164 Paalu1 Lämpötila 4

Ch 3 Venymäliuska 1.3 Ch 57 Venymäliuska 2.18 Ch 111 LT Jämsä III/3 Ch 165 Paalu2 Lämpötila 1

Ch 4 Venymäliuska 1.4 Ch 58 Sivuliitin 8 Ch 112 LT Jämsä III/4 Ch 166 Paalu2 Lämpötila 2

Ch 5 Venymäliuska 1.5 Ch 59 Sivuliitin 9 Ch 113 LT Jämsä IV/1 Ch 167 Paalu2 Lämpötila 3

Ch 6 Venymäliuska 1.6 Ch 60 Sivuliitin 10 Ch 114 LT Jämsä IV/2 Ch 168 Paalu2 Lämpötila 4

Ch 7 Venymäliuska 1.7 Ch 61 Sj. Ch 115 LT Jämsä IV/3 Ch 169 Lämpötila A 1

Ch 8 Venymäliuska 1.8 Ch 62 Venymäliuska 2.19 Ch 116 LT Jämsä IV/4 Ch 170 Lämpötila A 2

Ch 9 Venymäliuska 1.9 Ch 63 Venymäliuska 2.20 Ch 117 LT Jämsä V/1 Ch 171 Lämpötila A 3

Ch 10 Venymäliuska 1.10 Ch 64 Venymäliuska 2.21 Ch 118 LT Jämsä V/2 Ch 172 Lämpötila A 4

Ch 11 Venymäliuska 1.11 Ch 65 Venymäliuska 2.22 Ch 119 LT Jämsä V/3 Ch 173 Lämpötila B 1

Ch 12 Venymäliuska 1.12 Ch 66 Venymäliuska 2.23 Ch 120 LT Jämsä V/4 Ch 174 Lämpötila B 2

Ch 13 Venymäliuska 1.13 Ch 67 Venymäliuska 2.24 Ch 121 Sisälämpötila 1 Ch 175 Lämpötila B 3

Ch 14 Venymäliuska 1.15 Ch 68 Venymäliuska 2.25 Ch 122 Sisälämpötila 2 Ch 176 Lämpötila B 4

Ch 15 Venymäliuska 1.16 Ch 69 Venymäliuska 2.26 Ch 123 Sisälämpötila 3 Ch 177 Lämpötila D 1

Ch 16 Venymäliuska 1.17 Ch 70 Venymäliuska 2.27 Ch 124 Sj. lämpöt. Ch 178 Lämpötila D 2

Ch 17 Venymäliuska 1.18 Ch 71 Venymäliuska 2.28 Ch 125 LT Orivesi Etelä/1 Ch 179 Lämpötila D 3

Ch 18 Sivuliitin 1 Ch 72 Venymäliuska 2.29 Ch 126 LT Orivesi Etelä/2 Ch 180 Lämpötila D 4

Ch 19 Sivuliitin 2 Ch 73 Venymäliuska 2.30 Ch 127 LT Orivesi Etelä/3 Ch 181 Lämpötila E 1

Ch 20 Sivuliitin 3 Ch 74 Venymäliuska 2.33 Ch 128 LT Orivesi Etelä/4 Ch 182 Lämpötila E 2

Ch 21 Sj. Ch 75 Venymäliuska 2.34 Ch 129 LT Orivesi Kesk./1 Ch 183 Lämpötila E 3

Ch 22 Venymäliuska 1.19 Ch 76 Venymäliuska 2.35 Ch 130 LT Orivesi Kesk./2 Ch 184 Lämpötila E 4

Ch 23 Venymäliuska 1.20 Ch 77 Venymäliuska 2.37 Ch 131 LT Orivesi Kesk./3 Ch 185 Siirtymä Orivesi

Ch 24 Venymäliuska 1.21 Ch 78 Sj + Ch 132 LT Orivesi Kesk./4 Ch 186 Siirtymä Jämsä

Ch 25 Venymäliuska 1.22 Ch 79 Sj - Ch 133 Siirtymälaatta AK Ch 187 Lämpötila ulkona et.

Ch 26 Venymäliuska 1.23 Ch 80 Testianturi Ch 134 Siirtymälaatta YK Ch 188 Lämpötila ulkona lä.

Ch 27 Venymäliuska 1.24 Ch 81 J1 Venymäliuska 1 Ch 135 Siirtymälaatta AR Ch 189 Lämpötila ulkona po.

Ch 28 Venymäliuska 1.25 Ch 82 J1 Venymäliuska 2 Ch 136 Siirtymälaatta YR Ch 190 Lämpötila ulkona it.

Ch 29 Venymäliuska 1.26 Ch 83 J1 Venymäliuska 3 Ch 137 Lämpötila Etelä Ch 191 Vapaa

Ch 30 Venymäliuska 1.27 Ch 84 J1 Venymäliuska 4 Ch 138 Siiirtymä Etelä Ch 192 Vapaa

Ch 31 Venymäliuska 1.28 Ch 85 J2 Venymäliuska 1 Ch 139 Lämpötila Pohjoinen Ch 193 Vapaa

Ch 32 Venymäliuska 1.29 Ch 86 J2 Venymäliuska 2 Ch 140 Siirtymä pohjoinen Ch 194 Vapaa

Ch 33 Venymäliuska 1.30 Ch 87 J2 Venymäliuska 3 Ch 141 Maanpaineanturi F Ch 195 Vapaa

Ch 34 Venymäliuska 1.33 Ch 88 J2 Venymäliuska 4 Ch 142 Maanpaineanturi G Ch 196 Vapaa

Ch 35 Venymäliuska 1.34 Ch 89 J3 Venymäliuska 1 Ch 143 Maanpaineanturi H Ch 197 Vapaa

Ch 36 Venymäliuska 1.35 Ch 90 J3 Venymäliuska 2 Ch 144 Maanpaineanturi I Ch 198 Vapaa

Ch 37 Venymäliuska 1.37 Ch 91 J3 Venymäliuska 3 Ch 145 Maanpaineanturi J Ch 199 Vapaa

Ch 38 Sj + Ch 92 J3 Venymäliuska 4 Ch 146 Maanpaineanturi K Ch 200 Sj. lämpöt.

Ch 39 Sj - Ch 93 J4 Venymäliuska 1 Ch 147 Maanpaineanturi L

Ch 40 Testianturi Ch 94 J4 Venymäliuska 2 Ch 148 Maanpaineanturi M

Ch 41 Sj. Ch 95 J4 Venymäliuska 3 Ch 149 Maanpaineanturi N

Ch 42 Venymäliuska 2.2 Ch 96 J4 Venymäliuska 4 Ch 150 Maanpaineanturi O

Ch 43 Venymäliuska 2.3 Ch 97 J5 Venymäliuska 1 Ch 151 Maanpaineanturi P

Ch 44 Venymäliuska 2.4 Ch 98 J5 Venymäliuska 2 Ch 152 Maanpaineanturi Q

Ch 45 Venymäliuska 2.5 Ch 99 J5 Venymäliuska 3 Ch 153 Maanpaineanturi V

Ch 46 Venymäliuska 2.6 Ch 100 J5 Venymäliuska 4 Ch 154 Maanpaineanturi W

Ch 47 Venymäliuska 2.7 Ch 101 LT Jämsä I/1 Ch 155 Venymäliuska R

Ch 48 Venymäliuska 2.8 Ch 102 LT Jämsä I/2 Ch 156 Venymäliuska S

Ch 49 Venymäliuska 2.9 Ch 103 LT Jämsä I/3 Ch 157 J6 Venymäliuska 1

Ch 50 Venymäliuska 2.10 Ch 104 LT Jämsä I/4 Ch 158 J6 Venymäliuska 2

Ch 51 Venymäliuska 2.11 Ch 105 LT Jämsä II/1 Ch 159 J6 Venymäliuska 3

Ch 52 Venymäliuska 2.12 Ch 106 LT Jämsä II/2 Ch 160 J6 Venymäliuska 4

Ch 53 Venymäliuska 2.13 Ch 107 LT Jämsä II/3 Ch 161 Paalu1 Lämpötila 1

Ch 54 Venymäliuska 2.15 Ch 108 LT Jämsä II/4 Ch 162 Paalu1 Lämpötila 2
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Tekstit sivuliitin1 - sivuliitin10 tarkoittavat että kavavia on siirretty mittausboxeista toiseen. Kanavat

ovat silloin tyhjiä.

Sj. tarkoittaa syöttöjännitettä. Arvot ovat tulosten laskentaa varten.

Venymäliuskat 1.2-1.37 ja 2.2-2.37 ovat harjaterästangoissa. Numeroinnissa jälkimmäinen numero viittaa

missä tangossa liuskat ovat. Esimerkikisi 1.3 ja 2.3 ovat samassa tangossa.

J1Venymäliuska1 - J6Venymäliuska4 ovat teräsputkipaaluissa (kanavat Ch81-Ch100 ja Ch157-Ch160).

J1-J6 tarkoittaa millä sivuilla paaluja venymäliuskat ovat. Viimeinen numero tarkoittaa liuskan

syvyyssijaintia.

LT Jämsä I/1 - LT Orivesi Kesk./4 ovat maapenkereen lämpötiloja. Jämsän puoleisen maapenkereen

lämpötiloissa olevat I-V tarkoittavat millä syvyydellä anturit ovat. Numerot 1-4 kertovat millä kohtaa tien poikki-

leikkauksessa anturit ovat. Oriveden puoleisen maapenkereen lämpötiloissa oleva 'Etelä' tarkoittaa anturin olevan

maapenkereen eteläreunassa ja 'Kesk.' tarkoittaa anturin olevan keskellä maapengertä sivusuunnassa. Numerot

Oriveden maapenkereen lämpötila-antureissa kertovat millä syvyydellä anturit ovat.

Kanavat Ch133 - Ch136 : siirtymälaatan lämpötilat. Y/A tarkoittaa ylä/alareunaa

ja K/R tarkoittaa keskellä/reunassa siirtymälaatassa.

Kanavat Ch137 ja Ch139 : siirtymälaatan siirtymäanturien lämpötilat.

Kanavat Ch138 ja Ch140 : siirtymälaatan siirtymät siltaan verrattuna etelä ja pohjoisreunalla.

Maanpaineanturit kanavissa Ch141-Ch152 : maanpaineanturit Jämsän puoleisessa päätypalkissa (T4).

Maanpaineanturit kanavissa Ch153-Ch154 : maanpaineanturit välituen pilarien juuressa.

Kanavat Ch155 ja Ch156 : venymäliuskat siirtymälaatassa.

Kanavat Ch161 - Ch168 : teräsputkipaalujen lämpötilat. Viimeinen numero kertoo millä syvyydellä

anturit ovat samoin kuin teräsputkipaalujen venymäliuskoissa.

Kanavat Ch169 - Ch184 : sillan kannen lämpötilat. A,B,D,E tarkoittavat millä kohtaa sivusuunnassa

anturit ovat. Numerot tarkoittavat millä korkeudella tai missä paikassa anturit ovat.

Kanavat Ch185 ja Ch186 : sillan maapenkereen väliset siirtymät sekä Oriveden että Jämsän päässä

Kanavat Ch187 ja Ch190 : ulkolämpötilat mittauskopilla eri ilmansuunnissa.

Kanavat Ch191 ja Ch199 ovat vapaita kanavia.
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DECLARE FUNCTION Laskeminutit& (Vuosi AS INTEGER, Kk AS INTEGER, Paiva AS INTEGER) 
DIM KokonaisMinutit AS LONG 
DIM TalletusMin AS LONG 
DIM KokonaisAlkuminutti AS LONG 
DIM PaivanAlkuminutti AS LONG 

DIM Vuosi AS INTEGER 
DIM Kk AS INTEGER 
DIM Paiva AS INTEGER 

CLS
INPUT "Poiminnan aloitusp„iv„m„„r„ (yymmdd):"; Date1$ 

INPUT "Poiminnan lopetusp„iv„m„„r„ (yymmdd):"; Date2$ 

INPUT "Poimintav„li (min):"; Aikavali 

INPUT "Koostetiedoston nimi (max 8 merkki„):"; OutFile$ 
OutFile$ = LEFT$(OutFile$, 8) 

Paiva = VAL(MID$(Date1$, 5, 2)) 
Kk = VAL(MID$(Date1$, 3, 2)) 
Vuosi = VAL(MID$(Date1$, 1, 2)) 

KokonaisAlkuminutti = Laskeminutit&(Vuosi, Kk, Paiva) 

TalletusMin = KokonaisAlkuminutti 

OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(OutFile$)) + ".asc" FOR APPEND AS #2 
  PRINT #2, "Minutit"; CHR$(9); "Pvm"; CHR$(9); "Aika"; CHR$(9); "Sekunnit"; CHR$(9); 
  FOR i% = 1 TO 200 
    PRINT #2, "Ch" + STR$(i%); 
    PRINT #2, CHR$(9); 
  NEXT i% 
  PRINT #2, "Disto"; 
  PRINT #2, 
CLOSE #2 

DO                                          ' P„„luuppi alkaa t„st„ 

File$ = "H" 
IF Vuosi < 10 THEN 
  File$ = File$ + "0" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Vuosi))) 
ELSE
  File$ = File$ + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Vuosi))) 
END IF 
IF Kk < 10 THEN 
  File$ = File$ + "0" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Kk))) 
ELSE
  File$ = File$ + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Kk))) 
END IF 
IF Paiva < 10 THEN 
  File$ = File$ + "0" + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Paiva))) 
ELSE
  File$ = File$ + LTRIM$(RTRIM$(STR$(Paiva))) 
END IF 

PaivanAlkuminutti = Laskeminutit&(Vuosi, Kk, Paiva) 

OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(File$)) + ".asc" FOR INPUT AS #1 

DO                                          ' Yhden p„iv„n datat alku 
  LINE INPUT #1, Rivi$ 
  IF MID$(Rivi$, 1, 1) = "P" THEN 
    ' Ei tehd„ mit„„n 
  ELSE 
    Tunnit = VAL(MID$(Rivi$, 12, 2)) 
    Minutit = VAL(MID$(Rivi$, 15, 2)) 
    KokonaisMinutit = PaivanAlkuminutti + Tunnit * 60 + Minutit 
    IF KokonaisMinutit >= TalletusMin THEN 
      OPEN "C:\datat\" + LTRIM$(RTRIM$(OutFile$)) + ".asc" FOR APPEND AS #2 
        PRINT #2, KokonaisMinutit - KokonaisAlkuminutti; CHR$(9); 
        PRINT #2, Rivi$ 
      CLOSE #2 
'      TalletusMin = KokonaisMinutit + Aikavali 
      TalletusMin = TalletusMin + Aikavali 
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    END IF 
  END IF 
LOOP UNTIL EOF(1)                           ' Yhden p„iv„n datat loppu 

CLOSE #1 

Paiva = Paiva + 1 

SELECT CASE Kk 
  CASE 2 
    IF Paiva = 29 THEN 
      Kk = Kk + 1 
      Paiva = 1 
    END IF 
  CASE 4, 6, 9, 11 
    IF Paiva = 31 THEN 
      Kk = Kk + 1 
      Paiva = 1 
    END IF 
  CASE 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 
    IF Paiva = 32 THEN 
      Kk = Kk + 1 
      Paiva = 1 
    END IF 
  CASE ELSE 
END SELECT 
IF Kk = 13 THEN 
  Vuosi = Vuosi + 1 
  Kk = 1 
END IF 

LOOP UNTIL MID$(File$, 2, 6) = Date2$       ' P„„luuppi p„„ttyy t„h„n 

END

FUNCTION Laskeminutit& (Vuosi AS INTEGER, Kk AS INTEGER, Paiva AS INTEGER) 

'DIM PvVuodenAlusta AS LONG 

SELECT CASE Kk 
  CASE 1 
    PvVuodenAlusta = Paiva 
  CASE 2 
    PvVuodenAlusta = 31 + Paiva 
  CASE 3 
    PvVuodenAlusta = 59 + Paiva 
  CASE 4 
    PvVuodenAlusta = 90 + Paiva 
  CASE 5 
    PvVuodenAlusta = 120 + Paiva 
  CASE 6 
    PvVuodenAlusta = 151 + Paiva 
  CASE 7 
    PvVuodenAlusta = 181 + Paiva 
  CASE 8 
    PvVuodenAlusta = 212 + Paiva 
  CASE 9 
    PvVuodenAlusta = 243 + Paiva 
  CASE 10 
    PvVuodenAlusta = 273 + Paiva 
  CASE 11 
    PvVuodenAlusta = 304 + Paiva 
  CASE 12 
    PvVuodenAlusta = 334 + Paiva 
  CASE ELSE 
END SELECT 

Laskeminutit& = (Vuosi * 365 + PvVuodenAlusta) * 24 * 60 

END FUNCTION
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Välilehden nimi Sisältö

Alku ohajussivu

Välilehdet eri välilehtien sisältö

Makro 1 makro välilehti eli laskennassa tarvittavia makroja

DATAT ! mittaustieto

MPA Nol maanpaineanturien lähtö-arvot

MPA Dat maanpaineanturien mittaustiedot

MPA PI pilarin juuressa olevien maanpaineanturien tulokset

MPA PP päätypalkissa olevien maanpaineanturien tulokset

Paalut Nol teräsputkipaalujen venymäliuskojen lähtöarvot

Paalut Dat teräsputkipaalujen venymäliuskojen mittaustiedot

Paalut Tul teräsputkipaalujen venymien tulokset

Paalut LT teräsputkipaalujen lämpötilojen tulokset

Pit. Dat lasermittalaitteen ja siirtymätangon mittaustiedot

Siirt Nol lasermittalaitteen, siirtymätangon ja siirtymälaatta siirtymän lähtöarvot

Pit Tul sillan pituuden muutosten tulokset lasermittalaitteesta ja siirtymätangoista

Siirt Tank mekaanisesti mitattavien siirtymätankojen mittaustiedot ja -tulokset

SL DAT siirtymälaatan venymien mittaustiedot ja -tulokset

SL LT siirtymälaatan lämpötilojen mittaustiedot ja -tulokset

SL siirt siirtymälaatan siirtymien mittaustiedot ja -tulokset

Penk. LT päätypenkereen lämpötilojen mittaustiedot ja -tulokset

Sisä LT mittalaitteiden suojakaapin sisälämpötilojen mittaustiedot ja -tulokset

Sillan LT sillan lämpötilojen mittaustiedot ja -tulokset

Tanko Nol venymätankojen lähtöarvot

Tanko Dat venymätankojen mittaustiedot

Tanko Tul venymätankojen tulokset

Ulko LT ulkolämpötilojen mittaustiedot ja -tulokset
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Kiintopisteiden luotettavuuden tarkistuslaskennan jäännösvirheet

Vain kiintopiste 301 lukittuna Vain kiintopiste 302 lukittuna
Havainto Jäännösvirhe Havainto Jäännösvirhe
502-501 1.53 502-501 0.88
502-301 4.76 502-301 -0.25
502-201 0.22 502-201 0.02
502-202 0.32 502-202 0.19
502-101 0.19 502-101 0.07
502-102 0.65 502-102 0.42
502-103 0.39 502-103 0.24
502-104 0.51 502-104 0.92
502-203 0.52 502-203 0.41
502-204 0.52 502-204 0.49
501-502 0.86 501-502 0.21
501-301 -4.91 501-302 0.00
501-202 -0.32 501-301 0.27
501-201 -0.37 501-202 0.06
501-101 -0.32 501-201 -0.02
501-102 -1.01 501-101 0.24
501-103 -0.99 501-102 0.67
501-104 -0.32 501-103 -0.90
501-203 -0.26 501-104 -0.09
501-204 -0.73 501-203 -0.13

501-204 -0.53

Vain kiintopisteen 302 ollessa käytössä on yksi havainto enemmän, 
koska toiselta apupisteeltä(502) ei pysty tekemään havaintoja kiintopisteelle 302.
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Mittaus 1: Ulkolämpötila +3 Mittaus 3: Ulkolämpötila -15
y x y x

101 249.8755 200.0004 101 249.8767 200.0029
102 234.3514 199.8740 102 234.3559 199.8756
103 215.1841 199.8754 103 215.1914 199.8764
104 200.0000 200.0001 104 200.0110 200.0001
201 234.2566 202.7961 201 234.2591 202.7972
202 234.4290 207.8277 202 234.4315 207.8282
203 215.2887 202.7241 203 215.2936 202.7249
204 215.2541 207.6145 204 215.2591 207.6146
301 245.4909 215.5864 301 245.4881 215.5869
302 201.9956 219.9411 302 201.9983 219.9411
501 227.5208 162.8864 501 227.4390 162.9215
502 209.1532 165.6905 502 209.1553 165.6352

Ero
mittaukseen

Etäisyydet [m]: Etäisyydet [m]: nro1. [mm]
101 > 102 15.52461 101 > 102 15.5213 -3.3
101 > 103 34.69163 101 > 103 34.6855 -6.1
101 > 104 49.8755 101 > 104 49.8657 -9.8
102 > 103 19.1673 102 > 103 19.1645 -2.8
102 > 104 34.35163 102 > 104 34.3451 -6.5
103 > 104 15.18461 103 > 104 15.1809 -3.7

201 > 203 18.96804 201 > 203 18.9656 -2.4
202 > 204 19.17609 202 > 204 19.1736 -2.5

301 > 302 43.71275 301 > 302 43.70723 -5.5

Kiintopisteiden erot mitattuihin pisteisiin [m]

301 > 101 dy -4.3846 301 > 101 dy -4.3886 -4.0 !!
dx 15.586 dx 15.5840 -2.0

301 > 104 dy 45.4909 301 > 104 dy 45.4771 -13.8 !!
dx 15.5863 dx 15.5868 0.5

302 > 101 dy -47.8799 302 > 101 dy -47.8784 1.5 OK
dx 19.9407 dx 19.9382 -2.5

302 > 104 dy 1.9956 302 > 104 dy 1.9873 -8.3 OK
dx 19.941 dx 19.9410 0.0

Nämä tulokset vastaavat
muiden mittalaitteiden
tuloksia.
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12.11.2003 Ulkoilman Lt.+3 Painotettu Lt.+3

vapaat koordinaatit jäännösvirhe (mx^2+my^2)^0.5

Mittaus 1: y[m] x[m] mP[mm]

101 249.8755 200.0004 0.28

102 234.3514 199.8740 0.33

103 215.1841 199.8754 0.34

104 200.0000 200.0001 0.31

201 234.2566 202.7961 0.33

202 234.4290 207.8277 0.34

203 215.2887 202.7241 0.35

204 215.2541 207.6145 0.35

301 245.4909 215.5864 0.32

302 201.9956 219.9411 0.48

501 227.5208 162.8864 0.13

502 209.1532 165.6905 0.16

Etäisyydet: L[m]

101 > 102 15.5246

101 > 103 34.6916

101 > 104 49.8755

102 > 103 19.1673

102 > 104 34.3516

103 > 104 15.1846

201 > 203 18.9680

202 > 204 19.1761

301 > 302 43.7127502

Tukipisteiden erot mitattuihin. L[m]

302 > 101 dy -47.8799 51.866

dx 19.9407

302 > 102 dy -32.3558 38.073

dx 20.0671

302 > 201 dy -32.2610 36.534

dx 17.1450

302 > 202 dy -32.4334 34.622

dx 12.1134

302 > 103 dy -13.1885 24.012

dx 20.0657

302 > 203 dy -13.2931 21.752

dx 17.2170

302 > 204 dy -13.2585 18.103

dx 12.3266

302 > 104 dy 1.9956 20.041

dx 19.9410
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15.1.2004 Ulkoilman Lt.-5 Painotettu Lt.-3

vapaat koordinaatit jäännösvirhe (mx^2+my^2)^0.5

Mittaus 2: y[m] x[m] mP[mm]

101 249.8775 200.0016 0.27

102 234.3540 199.8736 0.31

103 215.1872 199.8741 0.33

104 200.0034 199.9982 0.30

201 234.2581 202.7962 0.32

202 234.4307 207.8276 0.32

203 215.2924 202.7234 0.33

204 215.2575 207.6137 0.34

301 245.4898 215.5863 0.31

302 201.9977 219.9397 0.46

501 227.4275 162.9430 0.12

502 209.1822 165.6936 0.16

Etäisyydet: L[m] Ero mittaukseen nro1. [mm]

101 > 102 15.5240 0.6

101 > 103 34.6905 1.1

101 > 104 49.8741 1.4

102 > 103 19.1668 0.5

102 > 104 34.3508 0.8

103 > 104 15.1843 0.3

0.0

201 > 203 18.9658 2.2

202 > 204 19.1744 1.7

0.0

301 > 302 43.7094367 3.3

Tukipisteiden erot mitattuihin. Ero mittaukseen nro1. [mm]

302 > 101 dy -47.8798 -0.1

dx 19.9381 2.6

302 > 102 dy -32.3563 0.5

dx 20.0661 1.0

302 > 201 dy -32.2604 -0.6

dx 17.1435 1.5

302 > 202 dy -32.4330 -0.4

dx 12.1121 1.3

302 > 103 dy -13.1895 1.0

dx 20.0656 0.1

302 > 203 dy -13.2947 1.6

dx 17.2163 0.7

302 > 204 dy -13.2598 1.3

dx 12.3260 0.6

302 > 104 dy 1.9943 1.3

dx 19.9415 -0.5
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11.2.2004 Ulkoilman Lt.-15 Painotettu Lt.-12

vapaat koordinaatit jäännösvirhe (mx^2+my^2)^0.5

Mittaus 3: y[m] x[m] mP[mm]

101 249.8767 200.0029 0.41

102 234.3559 199.8756 0.42

103 215.1914 199.8764 0.42

104 200.0110 200.0001 0.41

201 234.2591 202.7972 0.42

202 234.4315 207.8282 0.42

203 215.2936 202.7249 0.42

204 215.2591 207.6146 0.42

301 245.4881 215.5869 0.42

302 201.9983 219.9411 0.61

501 227.4390 162.9215 0.24

502 209.1553 165.6352 0.26

Etäisyydet: L[m] Ero mittaukseen nro1. [mm]

101 > 102 15.5213 -3.3

101 > 103 34.6855 -6.1

101 > 104 49.8657 -9.8

102 > 103 19.1645 -2.8

102 > 104 34.3451 -6.5

103 > 104 15.1809 -3.7

201 > 203 18.9656 -2.4

202 > 204 19.1736 -2.5

301 > 302 43.7072278 -5.5

Tukipisteiden erot mitattuihin. Ero mittaukseen nro1. [mm]

302 > 101 dy -47.8784 -1.5

dx 19.9382 2.5

302 > 102 dy -32.3576 1.8

dx 20.0655 1.6

302 > 201 dy -32.2608 -0.2

dx 17.1439 1.1

302 > 202 dy -32.4332 -0.2

dx 12.1129 0.5

302 > 103 dy -13.1931 4.6

dx 20.0647 1.0

302 > 203 dy -13.2953 2.2

dx 17.2162 0.8

302 > 204 dy -13.2608 2.3

dx 12.3265 0.1

302 > 104 dy 1.9873 8.3

dx 19.9410 0.0
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Halkeama asfaltissa päätypalkin ja siirtymälaatan sauman kohdalla 

Kuva 1 Päätypalkin T4 ja siirtymälaatan saumassa Kuva 2 Päätypalkin T4 ja siirtymälaatan saumassa 

asfaltissa oleva halkeama 11.2.2004. Ulkolämpötila-15 asfaltissa olevan halkeaman suuruus. 

Kuva 3 Päätypalkin T1 ja siirtymälaatan saumassa Kuva 4 Päätypalkin T1 ja siirtymälaatan saumassa 

asfaltissa oleva halkeama 11.2.2004. Ulkolämpötila -15 asfaltissa olevan halkeaman suuruus. 

Kuva 5 Päätypalkin T4 ja siirtymälaatan saumassa Kuva 6 Päätypalkin T1 ja siirtymälaatan saumassa 

asfaltissa oleva halkeama 22.4.2004.Ulkolämpötila+5  asfaltissa oleva halkeama 22.4.2004. Ulkolämpötila+5 
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Painuma tiessä päätypalkista päätypenkereeseen päin 

Kuva 1  Päätypalkin T1 jälkeen oleva painuma, syvyydeltään n.100mm 

Kuva 2  Päätypalkin T4 jälkeen oleva painuma, syvyydeltään n.150mm 
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Päätypenkereiden luiskat 22.4.2004 

Kuva 1 Päätytuen T1 puoleisen päätypenkereen Kuva 2 Rako päätytuen T1 puoleisen päätypenkereen  

luiska vanhan puretun sillan perustuksen etupuolella 

Kuva 3 Päätytuen T4 puoleisen päätypenkereen Kuva 4 Rako päätytuen T4 puoleisen päätypenkereen 

luiska vanhan puretun sillan perustuksen etupuolella 
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Helmikuun 2004 mittaustulokset 

Jännitysten vaihtelu tasolla III

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 5 / Taso III Painotettu Lt

Kuva 8.2 Päätytuen T4 teräsputkipaalun jännityksen vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansi-

rakenteen painotettu lämpötila. 

Pilarin T2O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 13 Tanko 15 Tanko 18 Tanko 16 Painotettu Lt

Kuva 8.4b  Pilarin T2O venymätankojen jännitysten vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansi-

rakenteen painotettu lämpötila. 
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Pilarin T2V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 9 Tanko 10 Tanko 11 Tanko 12 Painotettu Lt

Kuva 8.5b  Pilarin T2V venymätankojen jännitysten vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansi-

rakenteen painotettu lämpötila. 

Pilarin T3O harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 5 Tanko 6 Tanko 7 Tanko 8 Painotettu Lt

Kuva 8.6b  Pilarin T3O venymätankojen jännitysten vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansi-

rakenteen painotettu lämpötila. 
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Pilarin T3V harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 2 Tanko 3 Tanko 4 Tanko 17 Painotettu Lt

Kuva 8.7b  Pilarin T3V venymätankojen jännitysten vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansi-

rakenteen painotettu lämpötila. 

Maanpaineen muutos pilarien juuressa
nolla-arvo 26.9.2003
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Helmikuu 2004 F G Tanko T4

Kuva 8.13b Maanpaine teräsbetonipilarien alapään pinnassa helmikuussa 2004, vertailukäyränä päätytuen T4 

vaakasiirtymä. 
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Sillan kannen eri tasojen lämpötilojen keskiarvot
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Reunapalkki Yläpinta Keskellä Alapinta Ulkolämpötila Helmikuu 2004

Kuva 8.15b Sillan kansirakenteen lämpötilat helmikuussa 2004 

Sillan kannen lämpötilat
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Keskellä ka. Ulkolämpötila painotettu Helmikuu 2004

Kuva 8.18b Sillan kansirakenteen painotettu lämpötila helmikuussa 2004 



LIITE 8.7 5/10 

Kannen T3 yläpinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 19 Tanko 21 Painotettu Lt

Kuva 8.19b Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa välituen yläpinnassa helmikuussa 2004, 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kannen T3 alapinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Helmikuu 2004 Tanko 22 Tanko 24 Tanko 23 Painotettu Lt

Kuva 8.20b Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa välituen alapinnassa helmikuussa 2004, 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Kannen reuna-aukon yläpinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00
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Helmikuu 2004 Tanko 25 Tanko 27 Tanko 26 Painotettu Lt

Kuva 8.21b Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa reuna-aukon yläpinnassa helmikuussa 

2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Kannen reuna-aukon alapinnan harjaterästen jännitysten muutokset nolla-arvoista
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Helmikuu 2004 Tanko 28 Tanko 30 Tanko 29 Painotettu Lt

Kuva 8.22b Kannen venymätankojen jännitysten vaihtelu kannessa reuna-aukon alapinnassa 

helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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T4  harjateräshakojen jännitysten muutokset nolla-arvoista

Nolla 3.10.2003 Klo 00.00

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

J
ä
n

n
it

y
k
s
e
n

 m
u

u
to

s
 h

a
rj

a
te

rä
k
s
e
s
s
ä
 [

M
P

a
]

-16.00

-14.00

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

[º
C

]

Helmikuu 2004 Tanko 33 Tanko 34 Tanko 35 Tanko 37 Painotettu Lt

Kuva 8.25b Päätytuen T4 päätypalkin venymätankojen jännitysten vaihtelu helmikuussa 2004, vertailukäyrä-

nä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila.

Sillan pituuden muutos aikavälillä
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Disto T1+T4 Tanko T1 Tanko T4 Helmikuu 2004

Kuva 8.27b Sillan pituuden muutos helmikuussa 2004 
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Sillan pituus laseretäisyysmittalaitteella aikavälillä

483320

483340

483360

483380

483400

483420

483440

483460

D
is

to
 [

m
m

/1
0
]

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

[º
C

]

Helmikuu 2004 Disto Painotettu Lt

Kuva 8.28b Sillan pituuden muutos laseretäisyysmittalaitteella helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan 

kansirakenteen painotettu lämpötila. 

Sillan pituuden muutos aikavälillä siirtymäantureista mitattuna

-5.00

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

T
a
n

g
o

t 
[m

m
]

-16.00

-14.00

-12.00

-10.00

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

[º
C

]

Helmikuu 2004 T1+T4 Painotettu

Kuva 8.29b Sillan pituuden muutos päätypalkkien siirtymän mittalaitteiden summana helmikuussa 2004, 

vertailukäyränä sillan kansirakenteen painotettu lämpötila. 
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Sillan pituuden muutos nolla-arvoista 3.10.2003 00.00
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Disto T1+T4 Tanko T1 Tanko T4 Helmikuu 2004

Kuva 8.30b Sillan pituuden muutos nolla-arvoista helmikuussa 2004 

Maanpaineiden muutokset päätypalkkien takana
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Helmikuu 2004 H I J K L M N O P Q V W Painotettu Lt.

Kuva 8.34b Maanpaineet päätypalkkien takana helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen 

painotettu lämpötila. 
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Sillan ja siirtymälaatan välinen liike aikavälillä
Nolla-arvot 3.10.03
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Helmikuu 2004 Pohjoinen Etelä Siirtymätanko T4 Painotettu Lt.

Kuva 8.38b Sillan ja siirtymälaatan välinen liike helmikuussa 2004, vertailukäyränä sillan kansirakenteen 

painotettu lämpötila. 
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Liittopilarin poikkileikkausarvot

d = 711 mm

t = 12.5 mm

korroosio: 0 mm

K = 40 MPa

α = 0.000 Pitkäaikaisien kuormien osuus

lyhytaikaisista.

Es = 210000 MPa

Ecd = 20000 MPa Betonin kimmokerroin

Muutetaan teräksiseksi poikkileikkaukseksi

A = 6.2631E-02 m
2

pinta-ala

I kok = 2.7088E-03 m
4

neliömomentti

Wkok = 7.6196E-03 m3 taivutusvastus

Es = 210000 MPa kimmokerroin
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Puolikkaan sillan kannen poikkileikkausarvoja: 

Neliömomentti on merkitty I-kirjaimella. 

----------------   REGIONS   ----------------

Area:                    3996793.4074

Perimeter:               13785.9484  

Bounding box:         X: -3537.9665  --  2362.0335

                      Y: -517.2882  --  675.0198

Centroid:             X: 0.0000

                      Y: 0.0000

Moments of inertia:   X: 3.0828E+11   

                      Y: 9.3040E+12

Product of inertia:  XY: -6.9206E+11

Radii of gyration:    X: 277.7266

                      Y: 1525.7382

Principal moments and X-Y directions about centroid: 

                      I: 2.5535E+11 along [0.9971 -0.0763] 

Poikkileikkauksen neutraaliakselien paikat: 
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