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Betonirakenneohjeet 2006 
YLEISTÄ 

1 YLEISOHJEET 

1.1 Yleistä 

Tässä ohjeessa on esitetty sillansuunnittelua varten täydennyksiä ympäristö-
ministeriön julkaisemaan Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeeseen 
B4 Betonirakenteet [1]. Tässä julkaisussa on noudatettu ohjeen B4 kappale-
numerointia. Vain ne kohdat on esitetty, joita on haluttu täydentää. 

1.3 Asiakirjat 

1.3.2 Piirustukset 

Siltapiirustuksissa esitettävät asiat ovat ohjeen Siltojen suunnitelmat [11] 
mukaisia seuraavin täydennyksin. 

Sillan betonisista rakenneosista määritellään piirustuksissa osan tunnus, 
rasitusluokkaryhmä, betonin lujuusluokka ja P-lukuvaatimus, betonipeitteen 
nimellisarvo sekä betonipintojen suojaus, esim.: 

Reunapalkki, Ro22, Ri, K45-1, P50, Cnjm = 45 mm, impregnointi 

Mittapiirustuksissa on esitettävä betonipintojen suojauksien ja eri betonilaa-
tujen käyttöalueet. 

. 



10 	 Betonirakenneohjeet 2006 
RAJATILAMITOITUS 

2 RAKENTEIDEN SUUNNITTELU RAJATILAMITOITUSTA 
KÄYTTÄEN 

2.1 Suunnittelun perusteet 

2.1.3 Kuormitukset 

2.1.3.1 Yleistä 

Mitoituskuormat maäritetään Tiehallinnon ohjeen Siltojen kuormat [2] mu-
kaan. Kuormien yhdistely tehdään mainitun ohjeen yhdistelysääntöjen mu-
kaan. 

Raudoitettujen tavanomaista kiviainesta sisältävien betonirakenteiden omaa 
painoa laskettaessa käytetään tilavuuspainolle lujuusluokissa K20. . . K60 vä-
hintään arvoa 25 kN/m3  ja vähintään arvoa 26 kN/m 3  lujuusluokissa 
K70...K100. 

2.1.3.2 Pitkä-ja lyhytaikaiskuormat 

Kuormien pitkäaikaisuudet määritetään ohjeen Siltojen kuormat mukaan. 
Liikennekuorman pitkäaikaisosuus lasketaan tiesillassa kuormakaaviosta 1 
ja kevyen liikenteen sillassa pinta-alakuormasta. 

2.1.4 	Ympäristäolosuhteet 

2.1.4.3 	Betonirakenteen lämpötila 

Betonirakenteen lämpötila ja epätasaisen lämpötilan vaikutuksia laskettaes-
sa käytettävä lämpötilaero lasketaan ohjeen Siltojen kuormat mukaan. 

2.1.5 	Betonin materiaaliominaisuudet 

2.1.5.2 	Lujuus-ja muodonmuutosominaisuudet 

Betonin puristuslujuuden ominaisarvo lasketaan lujuusluokissa K20...K100 
kaavasta 

fck 0,7K 

Betonin vetolujuuden ominaisarvot tavanomaista kiviainesta sisältävälle be-
tonille on esitetty taulu kossa Si. 
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Taulukko SI. Betonin ominaispuristuslujuus f, ominaisvetolujuus fCkja 
kimmokerroin E [MN/m2] 

Lujuusluokka 	 fk 	E 

KlOO 70,0 3,9 43000 
K90 63,0 3,7 42 000 
K80 56,0 3,5 41 000 
K70 49,0 3,3 40 000 
K60 42,0 3,1 39000 
K50 35,0 2,7 35000 
K45 31,5 2,5 34000 
K40 28,0 2,3 32 000 

. 	 K35 24,5 2,1 30000 
K30 21,0 1,9 27000 

Betonin kimmokertoimen arvona E käytetään lujuusluokissa K20. . .K60 oh-
jeen B4 kaavan 2.7 mukaan laskettua arvoa ja lujuusluokissa K70...K100 
Eurocoden pohjalta määräytyvää arvoa, joka on esitetty taulukossa Si. Jos 
kiviaineksen tiheys > 2900 kg/m 3 , voidaan kimmokerroin laskea ohjeen B4 
kaavasta 2.7 myös lujuusluokissa K70...K100. Suurilla jännityksillä kimmo-
kertoimen arvo johdetaan kuvan Si korkealujuusbetonien jännitys-muodon-
muutoskäyristä. 

Betonin murtopuristuma Cc lasketaan lujuusluokissa K20. . .K60 ohjeen B4 
kaavasta 2.8. Lujuusluokissa K70...K100 betonin murtopuristuma lasketaan 
kaavasta 

K-60 
50 

Betonin jännitys-muodonmuutoskuvion otaksutaan olevan lujuusluokissa 
K20...K60 ohjeen B4 kuvan 2.3 mukainen ja lujuusluokissa K70...K100 ku-
van Si mukainen [8], missä jännityksen ja muodonmuutoksen riippuvuus 
kuvataan lausekkeella 

GCCk [1_[1_J ° ] kun ccon välillä 0ja 

K -60 
a=2- 

100 

= Ck kun c > 
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_____ 

1 	. K10 

- 	K90- ______ ______ ______ 

/ 

______ 

/ ,/"-cc 

-\ 
\f  Ecu 

_________ 
K80 

_________ 

/ \K7O 
- 

K60 

0,5 	1,0 	1,5 	2,0 	2.5 	3,0 	3.5 
[0/] 

Kuva SI. Betonin a - E -käyrät. Myötö- ja murtopuristuman (, ,e) arvot 
on esitetty taulukossa S2. 

Taulukko S2. Betonin myötöpuristuman e cy ja murtopuristuman e arvot 

Lujuusluokka 	 Ecu  

KlOO 2,5 2,7 
K90 2,4 2,9 
K80 2,3 3,1 
K70 2,2 3,3 
K20...K60 2,0 3,5 

oc 

IMN/m 2 ] 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

. 

. 
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2.1.5.3 Kutistuminen 

Ohjeen B4 kaavassa 2.11 tarvittava kerroin k valitaan rakenteen muunne-
tun paksuuden perusteella. Ohjeen B4 taulukossa esitetyt kertoimet koske-
vat muunnettua paksuutta he = 100 mm, joten niitä ei voida suoraan käyttää. 
Sen sijaan käytetään jukaisussa by 16 Suunnittelun sovellusohjeet [9] esitet-
tyä laskentatapaa: 

Rakenteen muunnettua paksuutta he laskettaessa voidaan pinta-alana käyt-
tää sitä osaa poikkileikkauksen pinta-alasta, joka voimakkaimmin vaikuttaa 
tutkittavaan tapaukseen. Jos esimerkiksi lasketaan kutistumisen vaikutusta 
TT-laatan jännevoimaan, voidaan he laskea palkille, koska laattaosan kutis-
tumisella ei juuri ole vaikutusta jännevoiman suuruuteen kuten kuvassa Si 
on esitetty. 

!aosaa ei oteta 	 ___ 

suljeuja 
oita ei oteta 
huomioon piirin otetaan huomioon __________________ 	pituudessa huomioon muunnettua tuuletukser 

paksuutta he  askettaessa 	 \L.. tuuletus kanavat 	 mukaisesti 
otetaan huomioon 
piirin pituudessa 

Kuva S 1. Muunnettua paksuutta h 9  laskettaessa rakenteen pinta-alaan ja 
piiriin huomioonotetta via osia. [9] 

Poikkileikkauksen pinta-alaan ei saa laskea mukaan reikien pinta-alaa. Ra-
kenteen piiriin otetaan mukaan vain ne osat, joista haihtumista pääsee ta-
pahtumaan. Näin ollen kevennettyjen rakenteiden tiiviisti suljettujen onteloi-
den ja koteloiden piirejä ei tarvitse laskea mukaan rakenteen piiriin. 

Kutistumisnopeus on paksulla ja ohuella rakenteella kovin erilainen (kuva 
S2). Taulukon 2.5 kertoimet vastaavat pienehkön ohuen rakenteen arvoja. 
Kutistumasta palautuu n. 30 %, jos betoni kastellaan uudestaan. 

k 5  

1,0 

0,5 

10 	 102 	(1) 	io (5) 	(11) 	io 	t [d], (1) [aJ 

Kuva S2. Betonin kutistumisnopeuden riippuvuus rakenteen muunnetusta 
paksuudesta. [9] 
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2.1.5.4 	Viruminen 

Lujuusluokissa K70...K100 voidaan virumalukua pienentää kertoimella k, 
jonka suuruus on 0,75, kun betonin suhteellinen kosteus on 50 % ja 1, kun 
betonin suhteellinen kosteus on 100 %. Väliarvot interpoloidaan suoraviivai-
sesti. Kerroin k valitaan rakenteen muunnetun paksuuden perusteella ku-
van S3 käyrästöstä. 

k c 
1,0 

05 
	

. 

0 

10 	 102 	(1) 	1O 	(5) 	(11) 	iO4  t [d]. (t) [aJ 

Kuva S3. Betonin virumanopeuden riippuvuus rakenteen muunnetusta 
paksuudesta he [9] 

Virumaluvun perusarvo 00 taulukossa 2.6 on annettu lämpötilassa +20 C. 
Lämpötilavälillä 100.250 C 0 on n. 2...5-kertainen taulukon 2.6 arvoihin 
verrattuna. Virumaluvun perusarvot 00  väleillä 20...100°C ja 100.250 C 
voidaan laskea interpoloimalla. 

2.1.7 	Voimasuureet 

2.1.7.1 	Yleistä 

Rakennemallin toimintaa kuvattaessa ei käytetä piastisuusteoriaa. 
	

. 

Pääkannattimen voimasuureita laskettaessa voidaan pääsysteemi otaksua 
halkeamattomaksi. 

Laattapalkkisillan arinamallin muodostamisessa noudatetaan seuraavia pe-
riaatteita: 

- Pääkannattimen voimasuureita laskettaessa käytetään pääsysteemillä hal-
keilemattoman rakenteen vääntöjäykkyyden arvoja. Kansilaatan kiinni-
tysastetta ja voimasuureita laskettaessa otaksutaan pääkannattimien vään-
töjäykkyydeksi kuitenkin vain puolet halkeilemattoman rakenteen vääntö-
jäykkyydestä. 

- Poikittaisten laattakaistojen pituudeksi otaksutaan pääkannattimien kes-
kiöväli. Laattakaistan jäykkyysarvoja laskettaessa otetaan huomioon jäyk-
kyyden muutos koko tällä välillä. 
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- Jos laatta on poikkisuunnassa teräsbetonirakenne, otaksutaan se halkeil-
leeksi ja sen jäykkyydeksi 50 % halkeilemattoman poikkileikkauksen jäyk-
kyydestä. Laatan voimasuureita määritettäessä oletetaan laatta kuitenkin 
halkeamattomaksi. 

- Jos laatta on poikkisuuntaan jännitetty, käytetään laskennassa halkeilemat-
toman poikkileikkauksen arvoja. 

Tukimomentin pyöristämistä palkeissa ei sallita. 

2.1.7.3 	Poikkileikkaussuureet 

I] 

. 

1 

Kuva S4. Toimivan leveyden määrittely. Merkinnät. 

Laatta- tai kotelopalkissa, jossa laatta on molemmilla puolilla palkkia, toimiva 
leveys beff voidaan laskea kaavasta 

beff=bw+ l 0/5 ^ b 

Jos laatta on vain toisella puolella palkkia, voidaan toimiva leveys laskea 
kaavasta 

beff=bw+ lo/10 ^ (bi+b). 

Merkinnät b, b ja b 1  selviävät kuvasta S4. Laatan toimiva leveys sijoittuu 
poikkileikkauksessa kuvan mukaisesti siten, että toimiva osuus laatasta pal-
km molemmilla puolella on laatan leveyksiin nähden suhteellisesti yhtä suuri. 

Momentin nollapisteiden välin lo arvot tasajäykälle rakenteelle voidaan mää-
rittää kuvan S5 mukaan seuraavasti: 

- reunakenttä l 	= 0,85 l 
- keskikenttä l 	= 0,7 12 
- tukialue l 	= 0,15 (I 	+ 1 2) 
-uloke 10=213 
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Kaavojen käyttö edellyttää seuraavien ehtojen voimassaoloa: 

- viereisten jännemittojen suhde on välillä 1... 1,5 
- ulokkeen pituus on enintään puolet viereisen kentän jännemitasta. 

Kuva S5. Momentin nolla pisteiden väli. Otaksumat toimivan leveyden 
laskemisessa. 

2.1.7.4 	1-ulofteiset rakenneosat 

Jatkuvien rakenteiden kimmoteorian mukaisia tukimomentteja voidaan mur-
torajatilassa muuntaa enintään pienemmällä määrällä seuraavista 

(044 - 1 25 ) * 100 % tai 20 % 
d 

missä x on poikkileikkauksen puristusvyöhykkeen korkeus tuella murtoraja-
tilassa [4]. 

Jännevoiman aiheuttama pakkovoima otetaan huomioon kuten pysyvä 
kuorma. Jännitetyssä rakenteessa pakkovoimat jännevoimasta sekä muo-
donmuutoskuormista, kuten tukien siirtymistä ja lämpötilakuormista, otetaan 
huomioon myös murtorajatilatarkasteluissa. 

Teräsbetonilaatoissa ja -palkeissa voidaan yleensä otaksua olevan riittävästi 
muodonmuutoskapasiteettia siten, että pakkovoimat voidaan jättää huomiot-
ta murtorajatilatarkasteluissa. Pilari rakenteissa pakkovoimat otetaan yleensä 
huomioon murtorajatilatarkasteluissa. 

Käyttörajatilassa ei momentin siirtoa sallita. 

2.2 Murtorajatilatarkastelut 

2.2.1 	Taivutus ja normaalivoima 

2.2.1.2 Poikkileikkauksen kapasiteetti 

Maata tai kalliota vasten valetuilla laatoilla, joiden paksuus h < 500 mm, on 
otettava huomioon tämän ohjeen kohdan 2.5.1.1 betonipeitteen sekä ohjeen 
B4 kohdan 4.2.7 raudoituksen mittapoikkeamat poikkileikkauksen kapasi-
teettia laskettaessa. 
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Jännitetyssa betonipoikkileikkauksessa tarvittavan taivutuskapasiteetin edel-
lyttämä vetoraudoitusmäärä ei saa ylittää tasapainoraudoitetun poikkileik-
kauksen taivutusvetoraudoitusmäärää. 

Tasapainoraudoitettu poikkileikkaus määritellään siten, että betonin puristu-
ma poikkileikkauksen reunalla on (tai poikkileikkauksen painopistees-
sä), betoniraudoituksen venymä on 

Es ^ Cyk =  - 
E 

ja jänneraudoituksen kokonaisvenymä on 

- 

p ̂  Epi - 

. 	

E 

fPk:n arvona käytetään jänneraudoituksen 0,2-rajaa fpo,2k. 

Määrittely tarkoittaa sitä, että poikkileikkauksen raudoituksen katsotaan ole-
van myödössä, kun sekä betoni- että jänneraudoitus myötäävät. Jänne-
raudoituksen myötötilanteen tarkastelussa sijainniltaan ja venymältään eri-
laiset jänneteräspunokset voidaan korvata niitä edustavalla resultoivalla jän-
neraudoituksella. 

Jänneraudoituksen myötövaatimus koskee poikkileikkauksia, joissa tarvitta-
van taivutuskapasiteetin saavuttaminen edellyttää jänneraudoituksen voiman 
lisäystä taivutuksen aiheuttaman lisävenymän seurauksena. 

Tasapainoraudoitetun jännitetyn poikkileikkauksen taivutuskapasiteetti on 
ohjeen B4 kohdassa 2.2.4 käytettävä Mumax. 

Ohjeen B4 kaava 2.25 on voimassa betonille lujuusluokissa K20. . .K60. Lu-
juusluokissa K70...K100 saa betonin puristusjännityksen jakautumiskuvion 
yleensä korvata ohjeen B4 kuvan 2.9 mukaisella suorakaiteella, jonka kor-
keus lasketaan lausekkeesta kx (ks. kuva 2.9) missä 

k = 0,95 - 
280 

ck on ilmoitettu käyttäen yksikkönä [MN/m 2]. 

2.2.2 	Leikkaus 

2.2.2.1 	Yleistä 

Etäisyyden d päässä tuen reunasta laskettua leikkausvoiman arvoa voidaan 
pitää leikkausvoiman maksimiarvona tapauksissa, joissa pääosa palkin 
kuormasta on palkin koko pituudelle jakautunutta kuormaa. Rakenteissa, 
joissa lähellä tukea sijaitseva pistekuorma on vallitseva leikkausvoiman suu-
ruuteen nähden, tarkastellaan leikkausvoima tukilinjalle asti. Leikkaus- 
kapasiteetin arvon laskennassa voidaan ottaa huomioon ohjeen B4 kaava 
2.35. 
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2.2.2.2 	Leikkausraudoittamaton rakenne 

Leikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetti lasketaan ohjeen B4-kaa-
van 2.26 mukaan käyttäen fCtd:n laskennassa korkeintaan lujuusluokkaa 
K60. Kertoimelle k käytetään arvoa 

k = 1,6 - d [m] > 0,8 	kun kyseessä on tavallinen betoni ja 
k = 0,8 	 kun kyseessä on kevytsoraa sisältävä betoni 

Sillan kansilaatassa voidaan leikkausvoima, jota verrataan ohjeen B4 kaa-
van 2.26 mukaan määritettyyn kapasiteettiin, laskea keskimääräisenä leik-
kausvoimana lähteen [5] mukaisesti. 

2.2.2.3 	Leikkausraudoitettu rakenne 

Leikkausraudoitetun rakenteen betonin kapasiteetille käytetään arvoa 0,8 V, 
jossa V lasketaan ohjeen B4 kaavan 2.30 mukaan. Leikkauskapasiteetin 
ylärajana pidetään ohjeen B4 kaavan 2.31 mukaista arvoa käyttäen lujuus-
luokkana korkeintaan K60. 

Laskettaessa kerrointa 	ohjeen B4 kaavasta 2.34 Nd ja Md tarkoittavat 
osavarmuuskertoimia käyttäen laskettua arvoa. 

2.2.2.4 	Leikkauskapasiteetin yläraja 

Rakenteen leikkauskapasiteetin ylärajaa ei saa suurentaa ohjeen B4 kaavo-
jen 2.34 ja 2.35 kertoimilla. 

2.2.2.6 	Laipan leikkautuminen 

Laipan leikkautumisen vaatima raudoitus suositellaan laskettavaksi käyttäen 
ristikkoanalogiaa kuvan S6 mukaan [5,6]. Kun laippa on puristettu, käytetään 
kulmille aja 13  arvoja a = 45°, 13 = 30°. Kun laippa on vedetty, käytetään arvo-
ja = 450 13 = 450 

Vetovoima Ft palkin pituusyksikköä kohti laipan ja uuman välisessä leikka-
uksessa lasketaan seuraavasti: 

a) Laippa palkin puristuspuolella 

Ft = O,6Vd 	''cf 	 (1) 
z 

Vd = leikkausvoiman laskenta-arvo 

z = sisäinen momenttivarsi 

= yhden laipan puristetun pinta-alan osuus koko puristusvyöhykkeen 
pinta-alasta. Laipat otetaan huomioon toimivalta leveydeltä. 



. 
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b) Laippa palkin vetopuolella 

F= 	- .N 	 (2) 
z N 8  

N Sf 	on yhden laipan alueella olevan raudoituksen resultantin osuus ko- 
N 	ko toimivalla leveydellä sijaitsevan vetoraudoituksen resultantista. 

Vetovoiman Ft arvona käytetään kuitenkin vähintään kaavasta 1 kohdassa 
a) saatavaa arvoa. Tällöin suhde 

korvataan yhden laipan leveyden ja poikkileikkauksen koko toimivan 
A 	leveyden suhteella. 

Leikkausvoimaa Vd vastaava vetovoima Ft esiintyy etäisyydellä v = Z ^ be/4 
kasvavan momentin suuntaan siitä leikkauksesta, jossa vaikuttavaa leikka-
usvoimaa voiman Ft laskennassa käytetään (b e  = laatan toimiva leveys). 
Palkin päässä Ft = 0. Palkin päästä etäisyydelle Z + beI4 vetovoima Ft muut-
tuu suoraviivaisesti. 

Vetovoimaa Ft vastaava raudoitus sijoitetaan puoliksi laipan ylä- ja alapin-
taan. Teoreettisesta raudoituksen jakautumisesta voidaan poiketa siten, että 
enintään kolminkertaiselle yhden laipan toimivan leveyden pituiselle matkalle 
jaetaan tasan sille tuleva raudoituksen kokonaismäärä. 

Jos samanaikaisesti laippaan vaikuttaa palkkiin nähden poikittainen taivutus 
ja laipan leikkautumisesta aiheutuva poikittainen veto, lasketaan raudoitus 
erikseen kummallekin vaikutukselle. Tarvittava raudoitus on yhteenlaskettu 
määrä. 

. 

4 

Kuva S6a. Laattapalkin laipan leikkautuminen. Ristikkomalli paätytuella. 
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Kuva S6b. Laattapa/kin laipan leikkautuminen. Ristikkomalli välituella. 

Puristusvoimasta aiheutuva laipan leikkautuminen 

Jännitetyn laattapalkin päässä alueella, jossa jännevoiman ankkurista aiheu-
tuva normaalivoima jakaantuu koko poikkileikkaukseen, aiheutuu laattaan 
uumaan nähden poikittaisia rasituksia, joita voidaan arvioida ristikkomallin 
pohjalta. Ellei muuta osoiteta oikeammaksi, normaalivoiman voidaan otak-
sua jakautuvan ankkurin ja laatan välillä 45° kulmassa. 

Edellä mainitulla jakaantumisalueella laattaan sijoitetaan uumaan nähden 
poikittainen raudoitus. Sen määrä vastaa laatan puristusvoimasta laskennal-
lisesti saatavaa vetovoimaa. 

2.2.2.7 	Laatan lävistys 

Leikkausraudoittamattoman laatan betonin lävistyskapasiteetti V lasketaan 
ohjeen B4 kaavasta 2.38 käyttäen fCId:n laskennassa korkeintaan lujuusluok-
kaa K60. Kertoimelle k siinä käytetään arvoa, joka on määritelty tämän so-
vellusohjeen kohdassa 2.2.2.2. Raudoituksen suhteellisen pinta-alan p las-
kennassa otetaan huomioon vain vedetyn puolen raudoitus (lävistystä aihe-
uttavan kuorman vaikutuspintaan nähden vastakkaisen pinnan raudoitus). 

Jos käytetään leikkausraudoitusta, lasketaan lävistyskapasiteetti kaavasta 

V=(O,25V+Vs)^ 2Vc  

missä V = 	fyd sin a 

V lasketaan kuten ohjeen B4 kaavassa 2.38 käyttäen kertoimelle k arvoa 

k = 1,6 - d[m] ̂  1 (p=24OO kg/m3 ) 

yd ̂  300 N/mm 2  

Leikkausraudoitukseen 	saa laskea raudoituksen alueella tuen reunasta 
etäisyydelle 1,5 d tuen reunasta. 

. 

. 
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2.2.2.8 Työsauman leikkauskapasiteetti 

Työsaumassa on oltava eikkausraudoitus, jonka ottama osuus tarvittavasta 
leikkauskapasiteetista tulee olla vähintään puolet. 

2.2.3 	Vääntö 

2.2.3.1 	Yleistä 

Siltojen kannatinrakenteissa, joita kuormittaa liikennekuorma, betonin vään-
tökapasiteetti otaksutaan nollaksi. 

Ohjeen B4 kaavassa 2.45 käytetään f:lle korkeintaan lujuusluokan K60 
mukaista arvoa. 

. 

2.2.3.3 Vääntöraudoitettu rakenne 

Pinta-alaan A& lasketaan laattapalkeissa vain poikkileikkauksen palkkiosa 
ilman kansilaattaa. 

2.2.4 	Yhdistetyt rasitukset 

Leikkauksen ja väännön yhteisvaikutuksen tarkastelussa voidaan vääntö-
momentin arvona käyttää arvoa, joka sillä on etäisyydellä d tuella. 

Ohjeen 64 kaavassa 2.46 esitettyä vähennystä ei tehdä siltarakenteissa eikä 
ohjeen B4 kaavan 2.50 ehto ole voimassa. 

2.2.6 	Raudoituksen ankkurointi ja jatkokset 

2.2.6.7 	Jatkokset 

Jatkosten sijoiftamista kohtiin, joissa raudoituksen jännitystila on korkea, on 
vältettävä. 

2.2.7 	Paikallinen puristus ja halkaisuvoimat 

2.2.7.2 	Paikallinen puristuskapasiteetti 

Jänteiden keskiö- ja reunaetäisyydet tulee valita siten, että käytettävän jän-
nemenetelmän käyttöselosteen mukaiset reuna- ja keskiöetäisyydet täyttyvät 
ja lisäksi kuvan S7 mukaiselle 9 ankkurin ryhmälle on voimassa seuraava 
yhtälö: 

l,2*g*PsaII^ fcd*Acl 

missä 

Psali 	on yhden jänteen sallittu voima heti jännittämistyön päätyttyä 

Ai 	on jakautumispinnan ala = 4 (a+b)2  suojaputkia vähentämällä. 



22 	 Betonirakenneohjeet 2006 
RAJATILAMITOITUS 

Reunaetäisyydelle a käytetään edellä olevassa tarkastelussa arvoa a ̂  b/2. 

i 	Ib 

'EJ Db  Lji± L _L 
a = reunaetäisyys a 	b 	b , 

a ,t 	b = keskiöetäisyys 
. 

Kuva S 7. Ankkuriryhma puristuskapasiteetin tarkastelussa 

2.2.8 	Väsymismurtorajatita 

2.2.8.1 	Yleistä 

Betonisiltojen vaihtorasitustarkastelu suoritetaan noudattaen vastaavia pe-
rusteita kuin terässilloissa. Tarkastelu vastaa jännitysvaihtelujen luku-
määrää 5*106 .  

Tarkastetaan ehto 

A aekv ̂  nd 

missä 	0'V on ekvivalentti jännityksen vaihteluväli 
fnci on väsymisrajan laskenta-arvo 

Ajoneuvoliikenteen silloilla aekv  lasketaan kaavasta 

0ekv = I4JOmax 

missä 	qi = 0,25, kun jännemitta L ̂  15 m 
qj = 0,40 - 0,01 * L, kun jännemitta L < 15 m 

Qmax on staattisessa mitoituksessa käytettävän liikennekuorman (Lk) ai-
heuttama jännitysvaihteluvälin, amax ... amin, suurin arvo. Vaihtoehtoisesti 
käytetään kaaviota 1 tai 2 ja kuormakaistojen lukumäärä ja sijoitus sillan 
poikkisuunnassa valitaan siten, että saavutetaan määräävä vaikutus. 

L on jatkuvilla pääkannattimilla keskimääräinen jännemitta, pääkannattimien 
ulokkeella ulokkeen pituus, sillan päädyssä olevalla poikkipalkilla etäisyys 
seuraavaan poikkipalkkiin, muilla poikkipalkeilla kaksi kertaa poikkipalkkiväli. 



. 
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2.2.8.2 	Betoni 

Betonin väsymisrajan laskenta-arvot: 

cnd = 0,25f 
ctnd = 

2.2.8.3 Teräs 

Raudoituksen väsymislujuuden laskenta-arvot: 

snd = k1 k2 fno 
f 0  = 125 N/mm2  harjatangoilla 4) = 12.16 mm 

100 N/mm 2  harjatangoilla 4) = 20.. .32 mm 

k1 ja k2 ohjeen B4 mukaan, paitsi kun raudoitus jatketaan jatkosmuhvilla 
k2 = 0,6 

Janneraudoituksen väsymislujuuden laskenta-arvot ovat: 

fpnd = 90 N/mm 2  punoksille ja langoille 
80 N/mm2  tangoille 
35 N/mm2  ankkureilla. 

2.3 Mitoitus käyttärajatilassa 

2.3.2 	Siirtymät 

2.3.2.1 	Yleistä 

Betonipoikkileikkauksen suurin puristusjännitys kaikkien kuormien vaikutta-
essa saa olla enintään 0,7 fck. 

Liiallisten pysyvien muodonmuutosten estämiseksi saa betonipoikkileik-
kauksen suurin puristusjännitys pysyvien kuormien vaikuttaessa olla enin-
tään 0,5 fck 

Jännitetyissä elementeissä suurin sallittu puristusjännitys laukaisun jälkeen 
on 50 % betonin laukaisuhetken puristuslujuudesta. 

2.3.2.2 	Taipuma 

Päällysrakenteen taipuma liikennekuormasta saa olla enintään L/500, missä 
L on jännemitta. 

Ulokelaatassa tai ulokepalkissa saa pääkannattimen ulokkeen pään taipuma 
liikennekuorma l:stä (Lkl) olla korkeintaan 20 mm. Taipumaa laskettaessa 
otetaan huomioon sekä ulokkeen oma taipuma että tukikiertymä. Rakenteen 
jäykkyyttä laskettaessa voidaan rakenne olettaa halkeilemattomaksi. 

Kansilaatan ulokkeen pään taipuma saa olla jännittämättömissä kansilaa- 
toissa l/25O ja jännitetyissä kansilaatoissa l/l5O (l = ulokkeen pituus). 
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Taipuma lasketaan sekä ulokkeen omasta taipumasta että kiertymästä laa-
tan tuella. Taipumaa laskettaessa uloke oletetaan kuormitetuksi liikenne- 
kuorma l:llä ja laatalle käytetään halkeilemattoman laatan taivutusjäykkyyttä. 
Jännittämisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kannen poikittaissuuntaista 
jännittämistä. 

2.3.3 	Halkeilu 

2.3.3.3 Halkeilun rajoiftaminen 

Halkeilun rajoittamisen osalta siltojen rakenteet suunnitellaan siten, että ne 
täyttävät käyttötilassa ohjeen B4 taulukossa 2.16 annetut arvot. Siinä koh-
dan a pitkäaikaiskuormat tarkoittavat silloissa kuormayhdistel mää "Pitkäai-
kaiset vaikutukset" ja kohdan b lyhytaikaiskuormat tarkoittavat silloissa kuor-
mayhdistelmää "Lyhytaikaiset vaikutukset" ohjeen Siltojen kuormat [2] mu-
kaan. 

Laskennassa käytetään tämän ohjeen kohdan 4.1.1 mukaisia kunkin raken-
neosan suunnittelukäyttöikiä ja rasitusluokkaryhmiä. Sallittu halkeamaleveys 
määritetään mitoittavimman vaikutuksen antavan rasitusluokan suhteen. 
Poiketen ohjeen B4 taulukosta 2.16, eivät XF-rasitusluokat aseta vaatimuk-
sia rakenteen halkeilun suhteen. Käyttöiän vaikutus sallittuun halkeamale-
veyteen otetaan huomioon ohjeen by 50 [8] taulukoiden 2.16b...2.16d mu-
kaisesti. 

Arvot ohjeen B4 taulukossa 2.16 eivät koske raskasta erikoiskuormaa, ellei 
siltakohtaisesti muuta sovita. 

Sillan suuntaan nähden poikittaisessa taivutuksessa laattapalkin laipassa 
käytetään halkeamaleveyden raja-arvoina korroosioherkälle raudoitukselle 
ohjeessa B4 annettuja arvoja jänteiden sijaitessa laipassa. Sillan pituus-
suuntaisten jänteiden sijaitessa palkissa voidaan poikittaisen taivutuksen 
raja-arvoina käyttää muulle raudoitukselle annettuja arvoja. Laattapalkin lai-
passa poikittaisen taivutuksen halkeamaleveyden tarkastelu voidaan tehdä 
käyttäen raudoituksena koko poikittaisen raudoituksen määrää. 

Rakenne oletetaan haljenneeksi vetovyöhykkeessä, vaikka sen laskennalli-
nen halkeilukapasiteetti ei ylittyisikään. Jännitetyissä rakenteissa halkeama-
leveyden raja-arvoina käytetään korroosioherkälle raudoitukselle ohjeessa 
B4 annettuja arvoja niissä rakenteen osissa, joissa vetovyöhykkeessä on 
jänneraudoitusta. Muualla jännitetyissä rakenteissa käytetään muulle raudoi-
tukselle annettuja arvoja. 

Jatkuvissa rakenteissa otetaan huomioon kuormina myös rakenteen epäta-
saisen lämpötilan ja tukien siirtymien vaikutukset. Epätasaisesti jakautuneen 
lämpötilan vaikutukset määritetään käyttämällä betonin kimmomoduulille 
arvoa E. Tukien siirtymien vaikutuksia laskettaessa voidaan betonin virumi-
sen samanaikainen vaikutus ottaa huomioon käyttämällä betonin kimmo-
moduulille arvoa = ES(1+4). 



Betonirakenneohjeet 2006 	 25 
RAJATILAMITOITUS 

Halkeaman ominaisleveys 

Halkeaman ominaisleveys lasketaan niissä osissa rakennetta, joissa tarkas-
teluissa käytettävillä kuormayhdistelmillä aiheutuu vetojännityksiä. 

Halkeaman ominaisleveys rakenteen pinnassa lasketaan ohjeen B4 kaavan 
2.81 mukaan 

Wk = Esm (3,5c + k 	) 
Pr 

missä 	Esm on halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoituksen keski- 
määräinen venymä käyttötilassa 

( . 	 1 i a sr  
£sm = 	______ 

E L 25k t) j 	E 

a on halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoituksen jännitys- 
tila betonin halkeilun yhteydessä käyttötilan voimasuureiden kuor-
mayhdistelmällä 

0sr on halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoituksen jännitys 
halkeamamomentista M- tilassa, jossa vetopuolen betoni otaksu-
taan halkeilleeksi. 

Mr  =1,7 W 	sillan teräsbetoni- ja ankkurijännerakenteissa. Tai- 
vutusvastuksena W käytetään poikkileikkauksen kimmoista tai-
vutusvastusta vedetyn reunan suhteen. 

c on lähinnä betonipintaa olevan halkeilua rajoittavan jännittämättömän rau-
doituksen halkeilutarkastelussa käytettävä betonipeitteen vähimmäisarvo (= 
todellinen betonipeitteen nimellisarvo - sallittu mittapoikkeama). Betonipeit-
teen sallitut mittapoikkeamat on annettu tämän ohjeen kohdassa 2.5.1.1. 

k on lähinnä betonipintaa olevan halkeilua rajoittavan jännittämättömän 
raudoituksen kerroin 

4) on halkeilua rajoittavien jännittämättömien tankojen halkaisija. Jos raken-
teessa on erikokoisia raudoitustankoja, lasketaan keskimääräinen halkaisija 
kaavasta 4) = 

Pr = --- 	missä A5  on halkeilua rajoittavan jännittämättömän raudoi- 
A 	tuksen määrä (ankkurijänteitä ei oteta huomioon) 

Pinta-alaan A lasketaan se poikkileikkauksen vetovyöhykkeen alue, jota 
rajoittavat suorat matkan 7,5 4) päässä halkeilua rajoittavan jännittämättömän 
tangon keskipisteestä (ohjeen B4 kuva 2.27). 
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Betonipeitteen vaikutus 

Suurempaa betonipeitteen arvoa kuin 1,5 Cmjn ei laskelmissa käytetä. Rasi-
tusluokkien ja käyttöiän vaatima betonipeitteen vähimmäisarvo Cmin määrite-
tään tämän ohjeen kohdan 4.1.1 mukaisista betonipeitteen nimellisarvoista 
kohdan 2.5.1.1 mukaisia sallittuja mittapoikkeamia käyttäen. 
Halkeamaleveyden vaatimusarvon ohjeen B4 taulukossa 2.16 saa kertoa 
luvulla C/Cmjn ̂  1,5, jossa c on lähinnä betonipintaa olevan halkeilua rajoitta-
van jännittämättömän raudoituksen halkeilutarkastelussa käytettävä betoni-
peitteen vähimmäisarvo (= todellinen betonipeitteen nimellisarvo - sallittu 
mittapoikkeama). 

2.5 Rakenteelliset ohjeet 

2.5.1 	Raudoitus 

2.5.1.1 Raudoituksen suunnittelu 

Betonipeitteen sallitun mittapoikkeaman arvo on 5 mm. Poikkeuksena perus-
laatat, joiden osalta käytetään arvoja: 

- 10 mm, muottia vasten valetut pinnatja laatan yläpinta 
- 25 mm, maata tai kalliota vasten betonoitava pinta 

Laattasillan laatan pituussuuntaisen momentin poikittainen jakaantuminen 
otetaan raudoituksen sijoittelussa huomioon. 

Jänneraudoitteita tulee olla sillan päällysrakenteessa vähintään 3 kpl/palkki 
ja 4 kpl/silta. Molemmista päistä jännitettävän raudoitteen enimmäispituus on 
300 m. Yksittäisen jänneraudoitteen murtovoima saa olla enintään 4,0 MN. 

2.5.1.2 	Raudoituksen katkaisukohdat 

Palkin vapaalla tuella esiintyvä vetovoima on otettava raudoituksella. Tasa- 
	

. 

korkeassa palkissa vapaalle tuelle ankkuroitavan vetovoiman suuruus on 
= kaVd ohjeen B4 kaavan 2.85 mukaan, missä leikkausraudoitetussa 

rakenteessa kerroin ka saadaan ohjeen B4 kaavasta 2.86. Jännitetyissä pal-
keissa, joissa jänteet nostetaan reunatuella ylös, on järjestettävä vastaava 
raudoitus palkin alapintaan. Jänneraudoituksen se osa, joka ankkuroidaan 
palkin päässä palkin korkeuden neljäsosan alueelle alareunasta lukien, voi-
daan ottaa huomioon tässä tarkastelussa. 

2.5.2 	Rakenneosat 

2.5.2.1 	Yleistä 

Siltarakenteissa vähimmäisraudoitusta koskevia ohjeita on annettu myös 
julkaisussa Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet [10]. 
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2.5.2.2 	Laatat 

Kohtiin, joissa ylitetään Ieikkausraudoittamattoman rakenteen kapasiteetti, 
sijoitetaan hakoja, joiden vähimmäismäärät saadaan kaavasta 

A 	f 
-- = 0,25 --- sina 
A 

missä 	A 	uuman vaakaleikkauksen pinta-ala ja a = leikkausraudoituk- 
sen kaltevuus ohjeen B4 kuvan 2.11 mukaan. 

Kenttäraudoitus on ankkuroitava vapaille tuille vähintään ohjeen B4 kohdas-
sa 2.5.1.2 ilmoitetulle voimalle kaVd. Kaikille tuille viedään vähintään 50 % 
murtotilan vaatimasta kenttäraudoituksesta. 

. 

2.5.2.3 	Palkit 

Kenttäraudoitus on ankkuroitava vapaille tuille tämän ohjeen kohdan 2.5.1.2 
mukaan. 

Ankkurijänteillä jänn itettyyn rakenteeseen on sijoitettava betoniraudoitusta 
vähintään seuraavat minimimäärät: 

Jännitetyn rakenteen sitkeyden lisäämiseksi sen esipuristettuun veto- 
vyöhykkeeseen rakenteen kentissä sijoitetaan raudoitus, joka pystyy vas-
taanottamaan jännittämättömänä tarkastellun poikkileikkauksen halkea-
mamomentin. 

Tämä raudoitus määritetään kaavasta A = Wfdk/(f ykzs). Merkintä W 
tarkoittaa poikkileikkauksen kimmoista taivutusvastusta vedetyn reunan 
suhteen. Betoniraudoituksen sisäiselle momenttivarrelle voi käyttää arvoa 
z = 0,9 d. Tartuntajänteet elementeissä voidaan ottaa huomioon raudoi-
tuksessa siten, että niiden fk:n  arvona ei käytetä suurempaa arvoa kuin 
500 N/mm 2 . 

- Jännitetyssä rakenteessa lämpötilaeroista ja epätasaisesta kutistumasta 
voi aiheutua rakenteen pintaan halkeamia. 

Palkin uumien pituussuuntaisen raudoituksen minimimäärä määritetään 
kaavasta Asm i n = 0,8 Acefctktfyk. Pinta-alaan A, lasketaan betonipoikki-
leikkauksen alue, joka ulottuu rakenteen pinnasta alkaen etäisyydelle c + 
8+, missä c on todellinen betonipeitteen nimellisarvo ja on pintaverkon 
tankojen halkaisija. 

Palkkien pääraudoitus ympäröidään aina haoilla, joiden vähimmäismäärä 
palkeissa on sama kuin tämän sovellusohjeen kohdassa 2.5.2.2 on mainittu. 
Tämä vähimmäismäärä sijoitetaan myös alueelle, missä ohjeen B4 kaavan 
2.91 ehto täyttyy. 

Haka tehdään yleensä jatkamatta. Jos haka joudutaan jatkamaan limijatkok-
sella, jatkospituus määrätään vedetyn raudoituksen mukaan. Hakaraudoitus 
on sidottava limijatkoksen molemmista päistä sidelangalla. Haan toimiessa 
vääntöhakana, lasketaan jatkospituus kuten suoralle vedetylle tangolle, jol-
loin jatkoskerroin kj valitaan ohjeen B4 taulukon 2.12 sarakkeesta b. 
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Umpinaisen vääntöhaan katsotaan muodostuvan palkeissa koukkuhaoista, 
jotka ankkuroituvat hakaan nähden poikittaiseen raudoitukseen, ja haan ta-
sossa olevasta kansilaatan yläpinnan raudoituksesta, jonka mitoituksessa 
tulee ottaa huomioon myös väännöstä aiheutuva vetorasitus. 

Pääraudoitus, jota käytetään hyväksi puristusraudoituksena, ympäröidään 
haoilla ohjeen B4 kohdan 2.5.2.4 mukaisesti. Puristusraudoitukseri määrä 
saa olla enintään 4 % betonipoikkileikkauksen pinta-alasta. Puristusraudoi-
tuksen tangot jatketaan ohjeen B4 kohdan 2.2.6.7 mukaan. 

2.5.2.4 	Pilarit 

Jos pilari perustetaan yksittäisen suurpaalun varaan, sovelletaan pilarin ja 
suurpaalun raudoitetankojen limityspituuden määrityksessä jatkospituudelle 
annettuja sääntöjä ohjeen B4 kohdan 2.2.6.7 mukaan, ja jatkoskertoimelle kj 
käytetään aina arvoa 2,0. 

2.5.2.6 	Muut rakenneosat 

Yhdistettyjen levymäisten rakenneosien (kuten laatta- tai kotelopalkkien uu-
man ja laippojen) välisissä leikkauksissa tulee olla laipan leikkautumisen 
varalle poikittaista raudoitusta, jonka suhteellinen pinta-ala on vähintään 

= 0,25 
A 

Palkkiin nähden poikittaisen taivutuksen vaatimaa raudoitusta ei oteta huo-
mioon tähän raudoituspinta-alaan. 

2.6 Erityisohjeet 

2.6.1 	Elementtirakenteet 

2.6.1.2 	Liitokset 
Työsauma elementtipalkin ja paikalla valetun laatan välillä mitoitetaan oh-
jeen B4 kohdan 2.2.2.8 mukaisesti. Betonin kapasiteettia ei saa otaksua 
suuremmaksi, kuin mitä ohjeen B4 kaava 2.40 antaa, vaikka palkin pinnassa 
olisi vaadittavaa karhennusta suurempia uria tms. 

2.6.2 	Jännitetyt rakenteet 

Jänneraudoituksen jännitys ei saa heti jännittämistyön päätyttyä ylittää kum- 
paakaan seuraavista arvoista 

Jännebetoni 	 ap0 = 0,75 fpuk tai 	0,85 fpo,2k 

Ankkurijännebetoni 	apo = 0,7 fpuk tai 	0,8 f pO,2k 

Jännittämistyön aikana saa jänneraudoituksen jännitys hetkellisesti nousta 
alempaan seuraavista arvoista: 

Jännebetoni 	 apo max = 0,8 fpuk tai 	0,9 fpo,2k 

Ankkurijännebetoni 	apo max = 0,75 fpuk  tai 	0,85 fpo2k 

. 

. 
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4 RAKENTEIDEN VALMISTUS 

4.1 Materiaalit 

4.1.1 	Betoni 

Betonirakenteiden rasitusluokkaryhmä, lujuusluokka, pakkasenkestävyys-
vaatimus ja betonipeitteen nimellisarvo mäaritetään taulukoiden 3 ja 4 vä-
himmäisvaatimuksien mukaan. Taulukoissa on asetettu vaatimuksia myös 
betonipintojen suojaustarpeelle. Suojaukset tehdään ao. suojauksen laatu-
vaatimuksien mukaan. 

Beton ipeitevaatimukset koskevat myös työraudoitusta. 

Sillan betonirakenteet kuuluvat rakenneluokkaan 1, poikkeuksena peruslaa-
tat, jotka voivat kuulua rakenneluokkaan 2. Vedenalaisen valun yhteydessä 
peruslaatat ovat rakenneluokan 1 rakenteita. 

Samassa kohteessa tulee välttää tarpeettoman monen betonilaadun käyttä-
mistä. 

Sulfaatinkestävää betonia käytetään tarvittaessa ohjeen by 50 kohdan 3.2.2 
ja taulukon 3.2 mukaisesti. Sulfaattirasituksen alaisille rakenneosille on 
suunnitelmissa esitettävä rasitusluokkaryhmän lisäksi XA-rasitusluokka. 

Ruostumattomat betoniterästangot ja betonipeitepaksuudet niiden yhteydes-
sä ovat julkaisujen Siltojen reunapalkkien kuoret [12] ja Siltapilareiden kuoret 
[131 mukaisia. 

Betonipintojen suojauksen laatuvaatimukset 

Betonipintojen suojaus suunnittelukäyttöiän saavuttamiseksi kloridirasitusta 
• 	 vastaan voidaan tehdä joillakin seuraavista tavoista: 

1) Maanvastaisten kloridirasitettujen pintojen kosteuseristyksellä SYL 3:n 
kohdan 3.2.7 ja siinä viitattujen SYL 6:n kohtien mukaisesti. 

2) Käyttäen muottikangasta SYL 3:n kohtien 3.3.11, 3.4.2.2.2 ja 3.4.4.6.5 
mukaisesti. 

3) Kloridirasitettujen pintojen suoja-ainekäsittelyllä SYL 3:n kohtien 3.2.8 ja 
3.4.4.6.5 sekä niissä viitattujen Sl LKO-ohjeiden mukaisesti. 

Tarkempia suunnitteluohjeita on annettu julkaisuissa Siltojen betonirakentei-
den pinnat, Suunnittelu [14] ja Siltojen betonirakenteiden pinnat, Siltakoh-
taisten laatuvaatimusten ja työtapaehdotusten mallit [15]. 
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Taulukko S3. Betonirakenteiden vähimmäisvaatimukset: päällysrakenne ja reunapalkit. 

Sillan osa ______ Vaatimukset ______ - 

cn E 0 

c -c 
(1) 

C . 
1 'i) 

- 
c 0 

G) > 

o 
.2 

- 
. 

aci . 

c . . 
. 

. 
'jEc 

. 

a. E a c 

Pällysrakenteen palkkien ja xC3,xC4,xF2 K35 P30 4,0 ]i 100 —ö— j kansilaattojen vedeneristeen ___________________ _______ _______ 
alla olevat pinnat sekä muut XC3,XC4,XF2 K35 P20 40 100 

- 

ei suolasumurasitetut pinnat Ro20 
2) 

R4 XC3,XC4,XF2 K35 P20 40 r_ 100 

PaIlysrakenteen palkkien ja xc3,xC4,xF2,xDl K35 P30 100 3) 55 
--
j kansilaattojen suolasumu -  __________________ ______ ______ 

rasitetut pinnat 2) Ro21 R2 XC3,XC4,XF2,XDI K35 P20 40 100 
- 

3) 
ii iL 

R3 
_____ 
XC3,XC4,XS1,XD1, 

__ 
K40 

__ 
P30 100 3) 

JL XF2 ____ ___ 
Päällysrakenteen ja maatu- xC4,xD3,xF4 K45 P50 50 4) 

.iL kien reunapalkit ___________________ _______ ______ 

Ro22 R2 XC4,XD2,XF4 __________ 
K40 

___ 
P50 

___ 
50 

- 

4) 50 JL 
R3 XC4,XS1,XD3XF2 K45 P30 50 

- 

4) 
iiiL__ 

R4 
_____ 
XC4,XF2 

__ 
K35 

__ 
P30 4Otr 70 

iiiL__ ________ 
Siirtymälaatat - 

______ 
XC2XD1,xF4 

__ 
K35 

__ 
P50 40 tr 50 - 

Ro23 R3 XC2, XD1,XF2 K35 P30 tr 50 - 

R4 XC2XF2 K35 P30 4Otr 70 
iiiL__ _______ _____ __ __ 

1) jr = jänneraudoite, tr = tavanomainen raudoite 
2) Suolasumun oletetaan vaikuttavan kuuden metrin etäisyydelle sillan alittavan suolattavan tien reunasta. Päällys-

rakenteella palkkien ja kansilaatan liikenteen tulosuunnan puoleisen ulkokyljen pysty- ja vinopinnat (kaltevuus > 
1:3). Meren suolasumurasitus vaikuttaa kaikkiin ulkoilman kanssa kosketuksissa oleviin pintoihin. 

3) Suunnittelukäyttöikä edellyttää kloridirasitettujen pintojen suojausta. Betonin lujuusluokan ollessa vähintään K70 
ja P-luvun ollessa vähintään P50 ei rakennetta tarvitse suojata. 

4) Suunnittelukäyttöikä edellyttää kloridirasitettujen pintojen suojausta. Julkaisun Siltojen reunapalkkien kuoret [12] 
mukaisien reunapalkkien pintoja ei tarvitse suojata. Tällöin sisäosalle käytetään ei suolasumurasitetun päällysra-
kenteen rasitusluokkaryhmän R4 mukaisia arvoja. Kuorirakenteen rasitusluokat Ro22 mukaan. 

Rasitusluokkaryhmä RI: Päällysrakenteen kansirakenne, maatuet, reunapalkit, siivet ja siirtymälaatat 
silloissa, jotka sijaitsevat valta- tai kantatiellä tai muulla tiellä, jonka talvihoi-
dossa käytetään suolaa säännöllisesti (KVL > 1500, esim. kaupunkien si-
sääntulotiet, talvihoitoluokka Is tai 1) sekä betonirakenteet silloissa, joiden alit-
se kulkee jokin edellä mainituista teistä ja jotka sijaitsevat kuutta metriä lä-
hempänä tien reunaa. 

Rasitusluokkaryhmä R2: Päällysrakenteen kansirakenne, maatuet, reunapalkit, siivet ja siirtymälaatat 
silloissa, jotka sijaitsevat tiellä, jonka talvihoidossa käytetään suolaa 
(KVL>350, talvihoitoluokka lb tai Tib) sekä betonirakenteet silloissa, joiden 
alitse kulkee jokin edellä mainituista teistä ja jotka sijaitsevat kuutta metriä lä-
hempänä tien reunaa. 

Rasitusluokkaryhmä R3: Siltarakenteet meren rannalla. 
Rasitusluokkaryhmä R4: Siltarakenne ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään. 

. 
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Taulukko S4. Betonirakeriteiden vähimmäisvaatimukset: alusrakenne. 

Sillan osa Vaatimukset 

u E 
* (0 - 

(0 (1) a. '0 

- - 

(5 
- E a)o 

0. >' 3^ 'D 
0 

.;5 
0 

. 

0 a,(5.-.. 
(0 

- 
Ii 

> .g_.(o 
-- 0 c 0 

. 
(0 (0 .2 ' e 0 

(1) (X -J O E CI) 

Teräsputken tai muun tiiviin - 

kiinnivaletun kuoren sisävalu Ro01 R4 XC2 K30 - 40 tr 100 
tasolta maanpinta -  1 m alas _________________ _______ ___________ - 

Teräsputken tai muun tiiviin 
kiinnivaletun kuoren sisävalu Ro02 R4 XC2,XF2 K30 P20 40 tr 100 
tasolta maanpinta -  1 m ylös ________________ _______ __________ - 

Peruslaatta yleensä Ro03 R4 XC2 K30 - 50/100 7) tr 100 
Peruslaatta vedessä Ro04 R4 XC2 K35 - 50/100 7) tr 100 - 
Peruslaatta meressä XC2,XS2 - 60/100 7) - 

Rengaskehän peruslaatta 1If XC2,XD1XF4 P50 50/100 7) - 

Ro06 R2 XC2, XDI,XF4 K35 P30 50/100 7) tr 100 - 
_____________________ XC2,XF2 iö P20 50/100 7) iöö 1 
Peruslaatta ajokaistojen f XC2,XD1XF4 i P50 50/100 7) - 

välillä ja suolasumurasituk- Ro07 
sen ulottuma-alueella 2) R2 XC2, XD1XF2 ________________ K35 P30 _______ 50/100 7) __________ tr 100 

- 

Maa- ja välituet yleensä 2) Ri XC3,XC4XF2 K35 P30 100 55 -- 

J ____ __ 

R2 XC3XC4,XF2 K35 P20 40 100 RolO 
50 -- 

JL ____ __ 

R4 XC3,XC4,XF2 K35 P20 40 100 50 -- 

JL _____ ___ _ 
Suolasumurasitetut maa- ja Ri XC3,XC4XD3,XF4 K40 P50 --1003) 55 J välituet 2) ________________ _______ 

R2 XC3,XC4,XD1,XF2 K35 P30 40 100 
- 

3) Roll 
50 --- 

iL ____ __ 

R3 XC3XC4,XS1XF2 K35 P30 40 100 50 -- 

iL ______ ____ __ 
Maatukienja päällysraken- Ri XC3,XC4XD2,XF2 K35 P30 100 4) 55 --- 

iL_ teen siipimuurit ja siirtymä- Ro12 ____ - ______ __ __________ 
40 laattojen yläpuoliset osat (uI- 

kopinta maatukien mukaan) R2 XC3XC4,XD1XF2 K35 P20 50 -- 

j ________________ _______ 
- 

Tukirakenteet vedessä Ro13 R4 XC2 K35 - 
50 100 _________ 
60 -.--- 

JL tasolta NW - 1 m alaspäin ________________ _______ 
Tukirakenteet vedessä Rol4 R4 XC3,XC4,XF4 K40 P50 50 100 

- 

5) 60 --- 

JL tasolta NW -  1 m ylöspäin ________________ ______ 
Tukirakenteet meressä Ro15 R4 XC2,XS2 K40 - 

60 100 
- 

70 JL tasolta NW - 1 m alaspäin _________________ _______ 
Tukirakenteet meressä 60 

- 

NW -  1 m ylöspäin Ro16 R4 XC4,XS3XF4 K45 P70 100 5) ---- 

- ________________ _______ 70 JL - 

1-2) Ks. taulukko S3. 
3) Suunnittelukäyttöikä edellyttää kloridirasitettujen pintojen suojausta. Suojauksena voidaan käyttää myös julkai-

sun Siltapilareiden kuoret [13] mukaisia kuorirakenteita. Betonisen kuorirakenteen rasitusluokat Roll mukaan. 
4) Suunnittelukäyttöikä edellyttää maata vasten olevien kloridirasitettujen pintojen suojausta. 
5) Suunnittelukäyttöikä edellyttää julkaisun Siltapilareiden kuoret [13] mukaisen tai muun vastaavan suojaverhouk-

sen käyttöä vähintään tasolle HW + 1 m. Meressä tasolle HW + 2 m. Avomerirakenteissa ulottuma arvioitava ta-
pauskohtaisesti. Betonisen kuorirakenteen P-lukuvaatimus P70. Rasitusluokat Ro 14/16 mukaan. Käytettäessä 
Ro14:sta betonia K45, P70, voidaan suojaverhouksesta luopua. 

6) Betonipeitteen nimellisarvo vedenalaisessa valussa on 150 mm. Vaadittaessa huuhtoutumisen estävän lisäai-
neen käyttöä betoniri suhteituksessa, voidaan teräsputken sisävalussa käyttää 50 mm:ä betonipeitteen nimel-
lisarvona. Betonin lujuusluokaksi valitaan vedenalaisessa valussa 5 MPa suunnittelulujuutta suurempi arvo. 

7) Muottia vastaan valettu tai laatan yläpinta / maata tai kalliota vastaan valettu. Peruslaatan betonipeitteen vähim-
mäisarvo halkeilulaskennassa on 35 mm muutoin, paitsi peruslaatoille meressä se on 45 mm. 
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4.2 Työnsuoritus 

4.2.3 Raudoitustyöt 

4.2.3.3 Raudoituksen valmistus ja asennus 

Rakenne tulee suunnitella siten, että se voidaan betonoida siirtämättä rau-
doitusta betonoinnin aikana. 

Sauvatärytintä varten betoniraudoitus ja jänneraudoitus on järjestettävä 
ryhmittäin ja ryhmien väliin jätettävä riittävät tärytysvälit (kuva S8). 

Korkeissa tiheästi raudoitetuissa rakenteissa on osoitettava aukot betonoin-
tiputkea varten. 

TärytysväJi, ___ 

Tärytysväli 

1 

. 

Kuva S8. Tärytysvälit 
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