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Tiivistelmä 

Rail Track -analyysi on tarkastelu, jossa silta-, rata- ja maarakennetta tarkas-

tellaan kokonaisuutena. Sittemmin termi track-bridge-interaction on yleistynyt. 

Silta-, rata- ja maarakenteen yhteistoimintaa voidaan tarkastella FEM-lasken-

nalla, jossa raiteen ja sillan, sekä raiteen ja ratapenkereen yhteistoimintaa ku-

vataan epälineaarisilla jousielementeillä. 

Tukikerroksisilla ratasilloilla raiteen ja sillan yhteisvaste on riippuvainen vallit-

sevasta kuormituksesta, kiskojen ja ratapölkkyjen kiinnikkeistä sekä ratapölkky-

jen alla olevasta alustasta. Raiteen ja sillan yhteistoiminnan vuoksi junien vaa-

kakuormat (jarru- ja vetokuorma) eivät välity täytenä sillalle kiskonliikuntalait-

teettomilla silloilla, vaan osa kuormasta välittyy raiteen kautta ratapenkereelle. 

Sillalle välittyvä jarru- ja vetokuorma on riippuvainen sillan pituussuuntaisesta 

kokonaisjäykkyydestä. 

Kiskoille on asetettu jännitysrajat sillan ja raiteen yhteistoiminnasta aiheutuville 

rasituksille, nk. kiskojen lisäjännityksille. Näillä rajoilla pyritään varmistamaan, 

että kiskot eivät nurjahda puristetussa tilanteessa tai katkea vedetyssä tilan-

teessa. Jatkuvakiskoraiteisella, tukikerroksisella sillalla, kiskoille aiheuttavat 

sillan ja raiteen yhteistoiminnan vuoksi jännityksiä veto- ja jarrukuorma, lämpö-

tilakuorma sekä pystysuuntainen junakuorma sillan päällysrakenteelle aiheutu-

van kiertymän kautta.  

Kiskojen lisäjännitykset ovat suurimmillaan sillan päädyissä tai useammasta sil-

talohkoista koostuvan sillan liikuntasaumoissa. Kiskojen lisäjännityksiin vaikut-

tavat olennaisesti sillan pituus, sillan pituussuuntainen kokonaisjäykkyys, sekä 

sillan liikepituus lämpötilakuormalle. Raiteen ja sillan yhteistoiminnan mallinta-

minen on työlästä tavanomaisen sillan mitoituksessa. Ohjeessa NCCI1 on esi-

tetty yksinkertaistettu menetelmä sillan ja raiteen yhteistoiminnan huomioi-

miseksi, jossa rajoitetaan sillan siirtymiä kiskojen lisäjännitysten sijaan. 
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Sammanfattning 

Rail Track-analysen är en granskning av bro-, spår- och markstrukturen som en 

helhet. Numera är termen track-bridge-interaction utbredd. Bro-, spår- och 

markkonstruktionens samarbete kan granskas med en FEM-beräkning, i vilken 

samarbetet mellan spåret och bron och spåret och banvallen beskrivs med 

ickelinjära fjäderelement. 

 

På järnvägsbroar med stödskikt är spårets och brons gemensamma respons 

beroende av den rådande belastningen, rälernas och sliprarnas befästningar 

och underlaget under sliprarna. På grund av samarbetet mellan spåret och bron 

överförs inte tågens horisontella vikter (broms- och dragvikt) på fullskaligt sätt 

till bron på broar som saknar expansionsenheter, utan en del av lasten överförs 

via spåret till banvallen. Den broms- och dragvikt som överförs till bron är 

beroende av brons horisontala totalstyvhet. 

 

Spänningsgränser har fastställts för rälerna vad gäller belastningen på grund 

av samarbetet mellan bron och spåret, s.k. extra spänning för räler. Målet med 

dessa gränser är att säkerställa att rälerna inte knäcks i ett pressat läge eller 

går av i ett utsträckt läge. På en bro med helsvetsade spår och stödskikt, orsakas 

spänningar av samarbetet mellan bron och spåret för rälerna av drag- och 

bromsvikten, temperaturbelastningen och den vertikala tågvikten via den 

vridning som orsakas för brons beläggningsstruktur.  

 

De extra spänningarna för rälerna är störst i ändorna av bron eller i 

dilatationsfogarna i broar som består av flera broblock. De extra spänningarna 

på rälerna påverkas i väsentlig grad av brons längd, brons horisontala total-

styvhet och brons rörelselängd i fråga om värmebelastning. Modellering av 

samarbetet mellan spåret och bron är mödosamt i sedvanlig brodimensionering. 

Anvisningen NCCI1 redogör för en förenklad metod för att beakta samarbetet 

mellan bron och spåret, i vilken broförskjutningen begränsas i stället för den 

extra spänningen på rälerna. 
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Abstract 

Rail Track analysis is an analysis in which bridge, track and embankment are 

considered as co-operating system. Since then, the term track-bridge-inter- 

action has become more common. Track-bridge-interaction can be examined by 

FEM calculation, in which interaction between rail and bridge, and between rail 

and embankment are described by non-linear spring elements. 

 

In bridges with ballast bed the interaction between track and bridge is depended 

on vertical loading, fasteners between rails and sleepers and underlay of 

sleepers. Due to track-bridge-interaction traction and braking forces are not 

transmitted as full to bridge when rail is continuous welded, but part of the load 

is transmitted through the track to the track embankment. The horizontal load 

transmitted to the bridge is dependent on the longitudinal stiffness of the 

substructure of the bridge. 

 

For rails on the bridge the permissible additional rail stresses due to track-

bridge-interaction are limited. These limits aim to ensure that the rails do not 

buckle in a compressed situation or break in tension situation. On bridges where 

rail is continuous welded and ballast bed is used additional rail stresses are 

caused by traction and braking forces, temperature load and vertical train load 

due to vertical deformation of bridge deck. 

 

Additional rail stresses are maximum at the bridge ends and at the expansion 

joints when bridge has several independent decks. Bridge deck length, 

longitudinal stiffness of the substructure of the bridge and expansion length are 

the most essential factors, which affect to additional rail stresses. Modelling of 

track-bridge-interaction is a laborious task in bridge design. In publication NCCI1 

is instructed simplified method for taking track-bridge-interaction into account, 

limiting the bridge transition instead of additional rail stresses.  
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Esipuhe 

Tämä raportti kokoaa yhteen Väyläviraston A-Insinöörit Civil Oy:ltä tilaamien 

Rail Track -analyysien tulokset. Rail Track -analyysejä on tehty neljässä eri vai-

heessa, kaksi ensimmäistä vuosina 2009-2010 ja kaksi viimeistä vuosina 2019-

2020. 

Raportin kirjoittajina on toiminut Anssi Laaksonen ja Mikko Kuusela A-Insinöörit 

Civil Oy:stä. Vaiheiden 1 ja 2 Rail Track analyysit on tehnyt Anssi Laaksonen,  

vaiheiden 3 ja 4 analyysit Mikko Kuusela Laaksosen ohjauksessa. Analyysien  

ohjaajina tilaajan puolelta ovat toimineet Heikki Lilja ja Tuomas Kaira Väylä- 

virastosta. 

Helsingissä syyskuussa 2021 

Väylävirasto 

Tekniikka ja ympäristö 
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1 Johdanto 

Rail Track -analyysi on tarkastelu, jossa silta-, rata- ja maarakennetta tarkas-

tellaan kokonaisuutena. Sittemmin termi Track-Bridge-Interaction on yleistynyt. 

Tässä raportissa käsiteltäviä, Väyläviraston tilaamia, Rail Track -analyyseja on 

tehty neljässä eri vaiheessa, vaiheet 1 ja 2 [1, 2] vuosina 2009 ja 2010, vaiheet 3 

ja 4 vuosina 2019 ja 2020. Tähän raporttiin on koottu eri vaiheiden Rail Track  

-analyysien tulokset. 

Raportissa on ensin esitetty analyysien yhteinen taustateoria, jonka jälkeen on 

esitelty kunkin vaiheen tulokset. Vaiheiden 3 ja 4 tulokset on käsitelty yhtenä 

kokonaisuutena.  

Tässä raportissa on keskitytty tukikerroksellisiin siltoihin, joilla rata on jatkuva-

kiskoraiteinen, jolloin raiteen ja sillan välinen vuorovaikutus on riippuvainen kis-

kojen ja ratapölkkyjen välisestä vuorovaikutuksesta sekä ratapölkkyjen ja sillan 

välisestä vuorovaikutuksesta. Raportissa on keskitytty symmetrisiin, vaaka- ja 

pystygeometrialtaan suoriin ja suorapäisiin ratasiltoihin. Tarkasteltavat sillat 

olivat vaihetta 1 lukuun ottamatta yksiraiteisia ja rata sijaitsee poikkileikkauk-

sessa sillan keskellä. Seuraavassa on esitetty eri vaiheiden rajaukset ja tavoit-

teet. 

1.1  Vaihe 1 

Vaiheessa 1 on tehty vertailulaskelmat kaksiraiteiselle Pellisenrannan alikulku-

sillalle (sillan pituus 41,5 m) Eurokoodin mukaan. Tarkasteluissa keskityttiin sil-

lan päällysrakenteelle välittyviin jarru- ja vetokuormiin ja niiden vertailuun EN 

1991-2 ”Siltarakenteiden kuormat” kansalliseen liitteeseen [3]. Kiskoihin muo-

dostuviin lisäjännityksiin ei syvennytty, mutta pituussuuntaisten kuormien yh-

teydessä ne saatiin ohessa. Tavoitteena oli myös selvittää jarru- ja vetokuor-

mien analysointiperiaatteet. 

Vaiheessa 1 on myös esitelty perusteet raiteen ja sillan väliselle vuorovaikutuk-

selle, perustuen Eurokoodeihin [4, 5], nykyvaatimuksiin ja kokeisiin kiskon kiin-

nikkeille, sekä aihealueesta tehtyyn tutkimukseen Tampereen teknillisellä yli-

opistolla [6]. Näitä perusteita on käytetty myöhempien vaiheiden analyyseissa 

ja ne on esitetty kappaleessa 2.3 . 

1.2  Vaihe 2 

Vaiheessa 2 tarkasteluja jarru- ja vetokuormalle laajennettiin eri pituisille ja eri 

tavoin tuetuille yksiraiteisille silloille (5kpl). Tavoitteena oli määrittää erilaisille 

siltarakenteille kehittyvä jarru- tai vetokuorma. Tämän perusteella määritettiin 

standardin ”Siltarakenteiden kuormat” kansallinen liite NA SFS-EN 1991-2 ja so-

veltamisohjeen ”Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet – NCCI 1” sisältö tältä 

osin. 

Lisäksi tavoitteena oli selvittää, onko standardin SFS-EN 1991-1 yksinkertainen 

menettely sopiva Suomessa rakennettaville ratasilloille. Kiskoihin muodostuviin 

lisäjännityksiin ei syvennytty, mutta pituussuuntaisten kuormien yhteydessä ne 
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saatiin ohessa. Lisäksi tarkasteltiin erillisenä tarkasteluna sillan pään kiertymän 

ja siitä muodostuvien kiskojen lisäjännitysten suhdetta. 

1.3  Vaihe 3 

Vaiheessa 3 analysoitiin pitkiä (90–160m), symmetrisiä, yksiraiteisia tukikerrok-

sellisia betonisiltoja. Analyyseihin lisättiin edellisistä vaiheista poiketen lämpö-

tilakuorman vaikutukset, tavoitteena selvittää tarkemmin pitkien rautatiesilto-

jen siirtymärajatilaa jarru- ja vetokuorman suhteen, sekä selvittää kuinka pit-

känä jatkuvakiskoraiteinen betonisilta voidaan toteuttaa, ettei sallittu kiskon li-

säjännitys ylity eri luokittelukertoimella. Lisäksi tavoitteena oli tarkentaa alus-

rakenteen pituussuuntaisen kokonaisjäykkyyden ja sillan pituudesta riippuvaa 

siltarakenteelle välittyvän jarrukuorman suuruutta. 

1.4  Vaihe 4 

Vaiheessa 4 laajennettiin edellisen vaiheen tarkasteluja pitkiin (70-140m) tuki-

kerroksellisiin liittopalkkisiltoihin. Lisäksi vaiheessa 4 selvitettiin sillan aksiaali-

sen jäykkyyden vaikutusta sillalle välittyvään jarrukuormaan ja kiskoille synty-

viin jännityksiin. Vaiheen 4 yhteydessä myös koottiin aikaisempien vaiheiden tu-

lokset tähän raporttiin. 
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2 Lähtökohdat ja teoria 

2.1  Yleistä 

2.1.1  Nykyinen ohjeistus 

Tässä kappaleessa on esitetty nykyohjeistuksen vaatimuksia tukikerroksisille 

kiskonliikuntalaitteettomille ratasilloille. Ratasiltoihin liittyviä ohjeita löytyy 

Väylän julkaisuista RATO - Ratatekniset ohjeet [7, 8, 9] ja NCCI1 [10]. 

Tukikerroksisella betonisillalla tarvitaan kiskonliikuntalaite, kun sillan liikepi-

tuus tai siltalohkojen yhteinen liikuntasaumaan kohdistuva liikepituus on yli 90 

m, ellei tarkempaa tarkastelua tehdä. Vastaava sallittu liikepituus on liittopalk-

kisillalla 70 m. [9] 

Aiemman ohjeistuksen mukaan tukikerroksisella sillalla tarvitaan kiskonliikun-

talaite, kun edellä esitetty liikuntapituus on betonisillalla yli 120 m ja liittopalk-

kisillalla yli 100m [11].  

Sillan kansirakenteen pituussuuntainen vaakasiirtymä voi olla enintään NCCI1 

[10] mukaisen yksinkertaisen menetelmän mukaisesti laskettuna 5 mm suh-

teessa maatukeen tai toiseen siltakanteen ja 10 mm liikuntasaumattomalle sil-

lalle. Lisäksi päätytuen pituussuuntainen siirtymä voi olla pystysuuntaisesta ju-

nakuormasta 8 mm. Jarru- ja vetokuorman ja pystysuuntaisen junakuorman yh-

teenlaskettu arvo ei saa ylittää arvio 13 mm. 

Sillan päätytuen pituussuuntainen siirtymä riippuu alusrakenteiden pituussuun-

taisesta kokonaisjäykkyydestä. Kokonaisjäykkyydessä otetaan huomioon sillan 

alusrakenteiden lisäksi liikuntasaumattomilla silloilla sillan päätytuen ja -pen-

kereen välinen yhteistoiminta. Tässä raportissa on käytetty kyseisestä jäykkyy-

destä termiä alusrakenteen kokonaisjäykkyys ja symbolia K. Alla on esitetty ny-

kyohjeistuksen mukainen vaadittu alusrakenteen pituussuuntainen minimijäyk-

kyys K, kun jarrukuorman luokittelukerroin on 1,46. 
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Kuva 1. Nykyohjeistuksen mukainen vaadittu alusrakenteen kokonaisjäykkyys K 

sallituille siirtymärajoille, kun luokittelukerroin on 1,46. 

Alusrakenteen kokonaisjäykkyyden laskennassa on huomioitava alusrakenteen 

toiminta kokonaisuudessaan SFS-EN 1991-2 kohdan 6.5.4.2 mukaan, sillä alusra-

kenteen taipuman lisäksi jäykkyyteen vaikuttaa mm. perustuksen kiertymä ja si-

vuttaissiirtymä. Vertailun vuoksi seuraavassa on luetteloitu suuruusluokkia pi-

tuussuuntaisesta jäykkyydestä eri rakenneosille. Pilareille perustettujen välitu-

kien pituussuuntainen jäykkyys on vahvasti riippuvainen alusrakenteiden perus-

tamistavasta, alusrakenteiden korkeudesta ja pilarien taivutusjäykkyydestä, 

jonka vuoksi niiden tuottaman kokonaisjäykkyyden hajonta on suuri. 

- Kiinteillä laakereilla varustettu välituki: K ≈ 5…50 MN/m 

- Kannessa jäykästi kiinni oleva välituki: K ≈ 20…200 MN/m 

- Päätypalkki (jarrukuormille): K ≈ 500 MN/m 

- Jäykkä paalutettu maatuki: K ≈ 1000 MN/m 

 

2.1.2  Kiskojen sallitut lisäjännitykset 

Kiskoissa vaikuttava normaalijännitys muuttuu lämpötilan vaihtelun seurauk-

sena. Lisäksi veto- ja jarrukuormat muodostavat normaalijännityksiä. Lisäksi sil-

lan ja raiteen yhteistoiminnan seurauksena kiskoille aiheutuu lisäjännityksiä. 

Näille lisäjännityksille on annettu standardeissa ja ohjeissa rajoituksia. Muodos-

tuvat kokonaisjännitykset on rajoitettu siten, että kiskot eivät lämpötilan nous-

tessa nurjahda yhdessä pölkkyjen kanssa tai lämpötilan laskiessa murru toistu-

van akselikuormituksen seurauksena. 
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Lisäjännitykset ovat lähteestä riippuen esitetty erilaisin otaksumin. Tässä ra-

portissa käytetyt rajoitukset lisäjännityksille ovat: 

Puristukselle 72 MPa 

- Tässä otetaan huomioon sillan lämpötilan muutoksesta ja veto- tai 

jarrukuormasta aiheutuvat puristusjännitykset. Käytännössä sillan 

päätytuen kiertymä ei juurikaan aiheuta raiteelle suuria puristusjän-

nityksiä, vaan kiertymä aiheuttaa kiskoille vetoa, kun kyseessä jat-

kuva liikuntasaumaton ja suhteellisen jäykkä siltarakenne. 

Vedolle 97 MPa 

- SFS-EN 1991-2 mukainen lisäjännityksen raja on 92 MPa. Kyseisessä 

jännitysrajaan on sisällytetty kannen pystysuuntaisesta kierty-

mästä aiheutuva kiskonjännitys 20 MPa (raja lisävetojännitykselle 

on 112 MPa kun tarkastellaan sillan taipumaa erikseen) [12]. Vaiheen 

2 RailTrack-analyysissa on selvitetty pystysuuntaisesta kierty-

mästä olevan jännityslisän olevan suurimmillaan n. 15 MPa (kts. 

kohta 4.3.2 ), jonka vuoksi lisävetojännitykselle on saatu 112-15 = 97 

MPa raja-arvo. 

- Tässä otetaan huomioon sillan lämpötilan muutoksesta ja veto-

/jarrukuormasta aiheutuvat vetojännitykset. Sillan pään kierty-

mästä aiheutuvat jännitykset on otettu huomioon lisäjännitysra-

jassa. 

Ilman siltaa olevalla raiteella tapahtuva veto- tai jarrukuorma on otettu huomi-

oon, koska tarkastelussa tulee huomioida sillan ja raiteen yhteisvasteesta ai-

heutuvat kiskon lisäjännitykset. 

Kiskon lisäjännitykset tarkastellaan käyttörajatilan yhdistelmällä, jossa kuor-

mien yhdistelykertoimet ovat arvolla 1 [12, 13]. Kiskon lisäjännityksen arvo saa-

daan kaavalla: 

𝜎𝑡𝑜𝑡(𝑥) = 𝜎∆𝑇(𝑥) + 𝜎𝑙𝑘(𝑥) − 𝜎𝑙𝑘.𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟(𝑥), jossa: 

- 𝜎𝑡𝑜𝑡(𝑥) = sillan ja raiteen yhteisvaikutuksesta muodostuva kiskon 

lisäjännitys 

- 𝜎∆𝑇(𝑥) = kiskon lisäjännitys lämpötilakuormasta 

- 𝜎𝑙𝑘(𝑥) = kiskon lisäjännitys veto- tai jarrukuormasta 

- 𝜎𝑙𝑘.𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟(𝑥) = vastaava kiskon lisäjännitys ilman siltaa olevalla rai-

teella tapahtuvasta veto- tai jarrukuormasta  
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2.2  Kuormat 

2.2.1  Jarru- ja vetokuorma 

Rautatieliikenteen veto- ja jarrukuormat vaikuttavat kiskon selän korkeudella. 

Seuraavissa kaavoissa on esitetty ominaisvetokuorman ja ominaisjarrukuorman 

laskenta: 

Ominaisvetokuorma: 𝑄𝑙𝑎𝑘 = 33[𝑘𝑁/𝑚] ∙ 𝐿𝑎,𝑏[𝑚] ≤ 1000𝑘𝑁 

Ominaisjarrukuorma: 𝑄𝑙𝑏𝑘 = 20[𝑘𝑁/𝑚] ∙ 𝐿𝑎,𝑏[𝑚] ≤ 6000𝑘𝑁 

Kaavoissa 𝐿𝑎,𝑏 tarkoittaa tarkasteltavan rakenneosan tarkastelupituus. Veto- ja 

jarrukuormat otaksutaan tasaisesti jaetuksi kuormaksi, jolloin maksimi veto-

kuorma saavutetaan kuormituspituudella 30,3 m ja maksimi jarrukuorma kuor-

mituspituudella 300 m. Rautatiesiltojen ominaiskuormat vastaavat akselipai-

noltaan 22,5 t vastaavan rautatieliikenteen kuormia (α = 1). Muille akselipainoille 

ominaiskuormat luokitellaan luokittelukertoimella α. Suomen uudet rautatiesil-

lan suunnitellaan lähtökohtaisesti kalustolle, jonka sallittu akselipaino on 35 

tonnia, jolloin α = 1,46. 

Ohjeen NCCI1 (B.6) mukaan veto- ja jarrukuormien jakautumisessa raiteen ja ra-

kenteiden kesken lasketaan ottamalla sillan ja raiteen yhteistoiminta huomioon. 

Kyseinen jakautuminen voidaan otaksua myös sillalle ohjeen NCCI1 mukaisella, 

alla esitetyllä, yksinkertaistetulla menetelmällä, mikäli sillalla on tukikerros ja 

jatkuvakiskoraide ilman kiskonliikuntalaitteita: 

Vedosta ja jarrutuksesta aiheutuvien kuormien ominaisarvoja voi-

daan redusoida 50 %, kuitenkin enintään 600 kN. Vähennetyt omi-

naiskuormat kerrotaan luokittelukertoimella. [2] 

2.2.2  Lämpötilakuorma 

Tässä raportissa on käytetty betonisillalle ohjeen UIC-774-3 [13] mukaisia läm-

pötilakuormia, jossa sillan lämpötilavaihtelu on ± 35°C. Liittopalkkisillan lämpö-

tilavaihtelulle on laskennassa käytetty arvoa ± 37,5°C ja teräksen lämpölaaje-

nemiskerrointa. Tämä on saatu vertaamalla soveltamisohjeen NCCI 1 betonisil-

lan ja liittopalkkisillan lämpötilan vaihteluja toisiinsa. Lämpötilakuormasta ai-

heutuvat kiskojen lisäjännitykset on skaalattu nykyohjeen mukaiseksi raiteen ja 

alustan vuorovaikutuksen avulla, siten että sallitulla sillan pituudella kiskojen 

lisäjännitykset saavat edellä esitetyt raja-arvot (kts. 5.2.2.1 ) 

Sillalla, jossa on jatkuvakiskoraiteet ilman kiskonliikuntalaitteita kiskojen läm-

pötilanmuutokset eivät aiheuta sillan ja raiteen yhteistoiminnan kautta lisäjän-

nityksiä raiteelle, sillä lämpötilanmuutos ei aiheuta siirtymiä [13]. 
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2.3  Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus 

Silta-, rata- ja maarakenteen muodostaman rakennesysteemin analysoinnissa 

raiteen ja alustan välistä vuorovaikutusta kuvataan jousilla. Tässä kappaleessa 

esitetty raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus on määritetty Rail Track -ana-

lyysien vaiheessa 1, jossa ohjeistuksena aihealueeseen käytettiin Eurokoodeja, 

nykyvaatimuksia ja kokeita kiskon kiinnikkeille sekä aihealueesta tehtyä tutki-

musta Tampereen teknillisellä yliopistolla [6].  

Raiteen ja alustan välisen vuorovaikutus jakaantuu: 

1. Kiskojen ja ratapölkyn välisen kiinnikkeiden vuorovaikutukseen 

2. Ratapölkyn ja alustan (silta tai ratapenger) väliseen vuorovaikutuk-

seen 

SFS-EN 1991-2, kohdassa 6.5.4.4 on ratapölkyn ja maan välisen yhteistoiminnan 

pituussuuntaista käyttäytymistä kuvattu seuraavan kuvan muodossa. 

 

Kuva 2. SFS-EN 1991-2, kuva 6.20 Pölkyn ja maan välinen pituussuuntainen  

bi-lineaarinen käyttäytyminen 

Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus on esitetty yhtä raidetta kohden ja sillä 

kuvataan kahden kiskon ja alustan välisestä siirtymäerosta aiheutuvia vuorovai-

kutusvoimia. Sillalla on otaksuttu olevan tukikerros, jonka paksuus on ≥ 550 mm. 

Paksumman tukikerroksen otaksutaan olevan turvallisella puolella kiskojen li-

säjännitysten suhteen. Raiteen ja alustan vuorovaikutus on riippuvainen: 

1. Alustasta (silta, ratapenger, alustan routaantuminen) 

2. Kiskojen kiinnityksestä ratapölkkyyn 

3. Kuormituksen kestosta (jarrukuorma / lämpötilakuorma) 

4. Jarrukuorman kanssa samaan aikaan vaikuttavasta pystysuuntai-

sesta kuormituksesta 
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Lämpötilakuorman vaikutusta ei selvitetty analyysien vaiheissa 1 ja 2, joten sen 

huomiointi analyyseissa on esitetty kohdassa 5.2.2.1 . 

2.3.1  Ratapölkyn ja alustan välinen vuorovaikutus 

Kuvan 2 mukaiseen, ratapölkyn ja ratapenkereen välisen pituussuuntaisen vuo-

rovaikutusvoiman plastiseksi leikkausvastukseksi on annettu NA SFS-EN 1991-

2:ssa 20…40 kN/m/raide epäsuotuisissa ja 50…60 kN/m/raide suotuisissa olo-

suhteissa. Laskemissa on otaksuttu, että plastinen leikkausvastus saavutetaan 

2 mm siirtymäerolla [6], jota ennen ratapölkyn ja alustan välinen vuorovaikutus-

voima kehittyy lineaarisesti. Tälle lineaariselle alueelle voidaan määrittää jousi-

vakio kaavalla: 

 

𝑘 =
𝐹𝑢

𝑢0
, jossa: 

- 𝑘 = vuorovaikutusta kuvaavan jousen lineaarisen osuuden jäykkyys 

- 𝐹𝑢 = vuorovaikutusvoiman plastinen leikkausvastus 

- 𝑢0 = siirtymäero, jolla plastinen leikkausvastus saavutetaan 

 

Lisäksi on otaksuttu, että ratapölkyn ja alustan välinen jäykkyys on suurempi sil-

lan kansirakenteen kohdalla, kuin ratapenkereen kohdalla. Seuraavassa taulu-

kossa on esitetty käytetyt ratapölkyn ja alustan väliset jäykkyys- ja lujuusarvot: 

Taulukko 1. Ratapölkyn ja alustan väliset pituussuuntaiset jäykkyys- ja  

lujuusarvot yhtä raidetta kohden 

  F.u u.0 k 

    [kN/m] [mm] [MN/m2] 

R
at

ap
ö

lk
yn

 ja
 a

lu
st

an
  

vä
lin

en
 v

u
o

ro
va

ik
u

tu
s Penger, kuormittamaton 20 2 10 

Silta, kuormittamaton 30 2 15 

Penger, kuormitettu 40 2 20 

Silta, kuormitettu 60 2 30 

 

 

2.3.2  Kiskon ja ratapölkyn välinen vuorovaikutus 

Kisko on kiinnitetty ratapölkkyihin kiskonkiinnittimillä. Tässä laskennassa kis-

konkiinnittimeksi on otaksuttu SKL14, jonka läpivetovastus on 12 kN/kpl. Vastus 

on yhtä raidetta kohden 2*12/0.6 = 40 kN/m/raide, kun pölkkyväli on 0,6 m. Tä-

män pölkyn ja kiskon välisen liittimen voiman kehittymiseen vaadittavaksi siir-

tymäksi on asetettu 1 mm, jolloin liittimiä kuvaavan jousen jäykkyys on  

40 MN/m2.  
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Jatkuvakiskoraiteisten siltojen lähellä (25–75 metrin matkalla sillan päästä, ks. 

kuva alla) kisko kiinnitetään jäykästi pölkkyihin Mathee-kiskoankkureilla.  

Kiskoankkurit asennetaan molemmin puolille joka neljännen pölkyn kohdalle. 

Näiden ankkureiden kapasiteetti on 60kN/kpl. 

 

 

Kuva 3. Kiskoankkureiden sijainti sillan suhteen, kun ei käytetä kiskonliikunta-

laitteita [14]. 

2.3.3  Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus jarrukuormille 

Raiteen ja alustan välisessä vuorovaikutuksessa on mukana sekä kiskon ja rata-

pölkyn että ratapölkyn ja alustan välinen vuorovaikutus. Tästä seuraa, että 

edellä mainittuja vuorovaikutuksia kuvaavien jouset ovat sarjassa keskenään. 

Sarjaan kytketyllä kahden jousen systeemillä kokonaisjäykkyys voidaan johtaa 

kaavasta: 

1

𝑘Σ
=

1

𝑘1
+

1

𝑘2
, 𝑗𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑛 𝑘Σ =

𝑘1𝑘2

𝑘1 + 𝑘2
 

 

Sarjassa olevien jousien lujuus puolestaan on pienempi kahden jousielementin 

arvoista. 

 

Kun maa on routaantunut, eli tukikerros on jäätynyt, on otaksuttu, että ratapöl-

kyn ja alustan välinen liitos on täysin jäykkä, jolloin raiteen ja alustan yhteisvas-

teena käytetään kiskonkiinnittimen ominaisuuksia. Seuraavassa taulukossa on 

esitetty raiteen ja alustan välinen yhteistoiminnan jäykkyys- ja lujuusarvot, sekä 

siirtymä, jolla saavutetaan plastinen leikkausvastus. Kun edellä esitetty siirtymä 

saavutetaan, alkaa raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus myötäämään, jonka 

vuoksi vuorovaikutusta kuvataan bi-lineaarisella jousella. 
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Taulukko 2. Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus yhtä raidetta kohden kis-

konliittimellä SKL14 

  F.u u.0 k 

    [kN/m] [mm] [MN/m2] 

R
ai

te
e

n
 ja

 a
lu

st
an

 v
äl

in
en

  

vu
o

ro
va

ik
u

tu
s 

Penger, kuormittamaton 20 2.5 8,0 

Silta, kuormittamaton 30 2.75 10,91 

Penger, kuormitettu 40 3 13,33 

Silta, kuormitettu 40 2.3 17,39 

Routaantunut maa 40 1 40,0 

 

Ratapölkyissä, joihin on asennettu kiskoankkurit, on kiskon ja alustan väliseksi 

yhteisvasteeksi otaksuttu ratapölkyn ja ratapenkereen välinen yhteisvaste (kts. 

Taulukko 1). Kiskoankkurit asennetaan joka neljänteen ratapölkkyyn. Ankkurei-

den sijoitusalueella voidaan raiteen ja alustan välinen yhteisvaste yksinkertais-

taa viivajouseksi kuvaamalla sitä tri-lineaarisella jousella. Tämä helpottaa las-

kentaa, sillä elementtijakoa ei tarvitse valita ratapölkkyjen välien mukaan. 

Tri-lineaariselle jouselle täytyy selvittää vuorovaikutusvoima siirtymälle 2 mm, 

koska tällöin kiskoankkureilla varustettu ratapölkky alkaa myötäämään aikai-

semmin kuin kiskonliittimin varustettu ratapölkky. Kuvataan termillä u1 siirty-

mää, jolloin kiskoankkurein kiinnitetyt ratapölkyt myötäävät ja u2 siirtymää, jol-

loin kaikki ratapölkyt myötäävät. Vastaavasti F1 kuvaa voimaa, tilanteessa, jossa 

kiskoankkurein kiinnitetyt ratapölkyt myötäävät. Voima F1 voidaan laskea kaa-

valla: 

𝐹1 =
1

4
∗ 𝐹𝑢 𝑝ö𝑙𝑘𝑘𝑦 𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 +

3

4
∗ 𝑘𝑟𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 ∗ 𝑢1 , jossa 

- 𝐹1 = keskimääräinen vuorovaikutusvoima kiskoankkureiden  

alueella, kun kiskoankkurein kiinnitetyt ratapölkyt myötäävät 

- 𝐹𝑢 𝑝ö𝑙𝑘𝑘𝑦 𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟  = ratapölkyn ja ratapenkereen välinen plastinen 

leikkauskestävyys 

- 𝑘𝑟𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟  = raiteen ja ratapenkereen vuorovaikutusta kuvaa-

van jousen jäykkyys 

- 𝑢1 = siirtymä, jolloin kiskoankkurein kiinnitetyt ratapölkyt myötää-

vät 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty yksinkertaistettu tri-lineaarinen raiteen ja 

alustan yhteisvaste kiskoankkureiden kohdalla. 

Taulukko 3. Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus kiskoankkurien kohdalla, 

yksinkertaistettuna viivatuentajouseksi 

 F.1 Fu u.1 u.2 k.1 k.2 

 [kN/m] [kN/m] [mm] [mm] [MN/m2] [MN/m2] 

Ankkureiden alue, 
kuormittamaton 

17 20 2 2.5 8,5 6,0 

Ankkureiden alue, 
kuormitettu 

30 40 2 3 15,0 10,0 

 

Seuraavaan kuvaan on havainnollistettu taulukkojen 2 ja 3 mukaiset raiteen ja 

alustan yhteisvasteet.  

 

 

Kuva 4.Raiteen ja alustan yhteisvaste eri alustoille. 
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2.3.4  Raiteen ja sillan yhteisvaikutuksen mallintaminen 

Standardin SFS-EN 1991-2 [5] kohdassa 6.5.4.4 on annettu ohjeita raiteen- ja 

sillan yhteisvasteen analysointiin jarru- ja vetokuormiin liittyen. Laskentamal-

lissa edellä esitettyjä raiteen ja alustan välisiä vuorovaikutusvoimia kuvataan 

epälineaarisilla jousilla.  Alla olevassa kuvassa on standardissa esitetty havain-

nollistus laskentamallista. 

 

Kuva 5. EN 1991-2, kuva 6.19, raiteen ja sillan yhteisvasteen mallintaminen. 

Laskentamallissa tulee huomioida: 

1. Kiskot ja niiden materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet 

2. Sillan päällysrakenne ja sen materiaali- ja poikkileikkausominaisuudet 

3. Mahdolliset kiskonliikuntalaitteet, joiden kohdalla kiskot pääsevät liikku-

maan aksiaalisessa suunnassaan vapaasti. 

4. Raiteen ja alustan vuorovaikutusta kuvaavat epälineaariset jouset 

5. Sillan alusrakenteen pituussuuntaista jäykkyyttä kuvaavat jousituennat 

 

Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus on riippuvainen myös pystysuuntai-

sesta kuormituksesta. Todellisuudessa junakuorma on jarruttaessaan liikkuva, 

mutta tässä raportissa esitetyissä tarkasteluissa käytetty otaksumana, että jar-

rukuorma ei ole liikkuva. Alueilla, joissa jarrukuorma vaikuttaa, on raiteen ja 

alustan välistä yhteisvaikutusta kuvaavina jousina käytetty kuormitetun raiteen 

jousia. 

 

Tarkemmat tiedot kussakin vaiheessa käytetyistä laskentamalleista on esitetty 

kunkin vaiheen tuloksien yhteydessä. 
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3 Vaihe 1 

3.1  Tarkasteltu silta 

Vaiheessa 1 selvitettiin jarrukuorman vaikutuksia Pellisenrannan alikulkusillalle. 

Silta on jatkuva teräsbetoninen laattasilta. Sillan jännemitat ovat (2.0) + 11.0 + 

15.5 + 11.0 + (2.0) = 41.5 m. Sillan hyötyleveys on 11.8 m. Sillalla kulkee kaksi rai-

detta. Sillan kansilaatan paksuus on 1.05 m. Sillan kohdalla radassa on normaali 

tukikerros. Silta on päätypalkillinen eli sillan pää liikkuu päätypenkereitä vasten. 

Silta sijaitsee rataosalla Kv-Imr kilometriluvulla 315+793 Joutsenossa. 

3.2  Rakennemalli 

Sillan kansirakenne on mallinnettu laattamallina, jossa laatan paksuus on 

1.05 m. Sillan kansilaatta on tuettu pituussuuntaan tukijousilla, joiden jäykkyyk-

sien summa on yhteensä edellä mainittu 487 MN/m. Lähes kaikki sillan pituus-

suuntainen jäykkyys on päätypalkkien seurauksena sillan päätytuilla. Kuvassa 6 

on näkymä rakennemallista. 

Kiskoja on mallinnettu 100.2 m sillan päästä molempiin suuntiin päätypenke-

reille. Eurokoodissa yksinkertaistetun menetelmän kyseisenä pituusvaatimuk-

sena on 100 m kohdassa EN 1991-2 Annex G, kohta G.4. Rakennemallissa kiskojen 

päissä on lisäksi loppua puoliavaruutta kuvaava raide-elementti, eli 400 MN/m 

[15] pituussuuntainen tukijousi. 

 

 

Kuva 6. Yleisnäkymä rakennemallista. 
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Kiskot on mallinnettu palkkielementeillä. Kiskotyyppinä on käytetty UIC60 kis-

koa. Kiskon ja maan välinen yhteistoiminta on mallinnettu joint-elementeillä. 

Kuormat on mallinnettu kiskojen yläpintaan. Laskennassa sillan suurimman pi-

tuussuuntaisen kuorman saavuttamiseksi on analysoitu 6 erilaista jarru- tai ve-

tokuorman asemaa pituussuuntaan nähden. Jarrukuormia asetettiin 5 eri ase-

maan. Jarrukuormaa oli koko sillan matkalla ja 0, 12.6, 25.2, 37.8 ja 70.8 päähän 

sillan päätypalkin ulkopinnasta. Täten jarrukuoman suurin mallinnettu pituus oli 

41.5+2*70,8=183.1 m. Vetokuorman tapauksessa suurin vetokuorma (L=30.3m) 

asetettiin sillan kansirakenteen päälle suurimman pituussuuntaiset kuorman ai-

kaansaamiseksi sillan rakenteille. 

 

3.3  Laskennan tulokset 

3.3.1  Normaalivoima kiskossa 

Seuraavissa kuvissa on esitetty kiskon normaalivoima eri kuormitustapauksissa. 

 

Kuva 7. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa jarru-

kuormaa on vain sillan matkalla, jolloin Lb = 41.5 m. 

 

Kuva 8. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa jarru-

kuormaa on 12.6 m sillan päätypalkin ulkopinnasta penkereelle päin, jolloin  

Lb = 66.7 m. 
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Kuva 9. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa jarru-

kuormaa on 25.2 m sillan päätypalkin ulkopinnasta penkereelle päin, jolloin  

Lb = 91.9 m. 

 

Kuva 10. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa jar-

rukuormaa on 37.8 m sillan päätypalkin ulkopinnasta penkereelle päin, jolloin 

Lb = 117.1 m. 

 

Kuva 11. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa  

jarrukuormaa on 70.8 m sillan päätypalkin ulkopinnasta penkereelle päin, 

jolloin Lb = 183.1 m. 
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Kuva 12. Kiskon normaalivoiman jakauma jarrukuorma tapauksessa, jossa koko 

vetokuorma, La=30.3 m on sillan matkalla. 

3.3.2  Kiskon ja maan välinen yhteistoiminta 

Seuraavissa kuvissa on esitetty kohdat, joissa kiskon ja maan välinen liitos on 

myötäävällä alueella. Tapauksissa, joissa jarrukuormaa oli sillan matkalla tai 

12.6 m ja 25.2 m päähän sillan päätypalkin ulkopinnasta ei myötäämistä tapah-

tunut. 

 

Kuva 13. Kohdat, joissa kiskon ja maan välinen liitos on myötäävällä alueella 

tapauksessa, jossa jarrukuormaa on 25.2 m sillan päätypalkin ulkopinnasta 

penkereelle päin, jolloin Lb = 91.9 m. 
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Kuva 14. Kohdat, joissa kiskon ja maan välinen liitos on myötäävällä alueella 

tapauksessa, jossa jarrukuormaa on 37.8 m sillan päätypalkin ulkopinnasta 

penkereelle päin, jolloin Lb = 117.1 m. 

 

Kuva 15. Kohdat, joissa kiskon ja maan välinen liitos on myötäävällä alueella 

tapauksessa, jossa jarrukuormaa on 70.8 m sillan päätypalkin ulkopinnasta 

penkereelle päin, jolloin Lb = 183.1 m. 

 

Kuva 16. Kohdat, joissa kiskon ja maan välinen liitos on myötäävällä alueella 

tapauksessa, jossa koko vetokuorma La=30.3 m on sillan matkalla. 
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3.3.3  Sillan pituussuuntainen tukireaktio 

Kuormitettuna tukikerroksen suurin kapasiteetti edellä määritellyillä reuna- 

ehdoilla Pellisenrannan sillalle on Fmax = 40·41.5·2 = 1660*2 = 3320 kN. Pituus-

suuntainen kuorma työn yhteydessä kehitetyn NA EN 1991-2 mukaan on  

Fa,b = 1460 kN. 

Taulukko 4. Tulokset koottuna FEM-analyyseistä. 

La,b 

[m] 

L 

[m] 

Fmob 

[kN] 

Fa,b[kN] Fmob/ 

Fa,b 

Fmax[kN] σrail 

[MPa] 

Dx 

[mm] 

Dτ  

[mm] 

30.3 -11.2 1261 1460 0.86 3320 60 2.60 1.52 

41.5 0 1022 1460 0.70 3320 48 2.10 1.00 

66.7 12.6 1225 1460 0.84 3320 56 2.50 1.11 

91.9 25.2 1323 1460 0.91 3320 45 2.72 1.16 

117.1 37.8 1364 1460 0.93 3320 45 2.79 1.18 

183.1 70.8 1396 1460 0.96 3320 42 2.86 1.19 
La,b = Jarru- tai vetokuorman kokonaispituus 

L = Kuormituksen etäisyys sillan päätypalkin ulkopinnasta penkereiden suuntaan. 

Fmob = Sillan rakenteille mobilisoitunut pituussuuntainen kuorma 

Fa,b = NA SFS-EN 1991-2 mukainen jarru- tai vetokuorma sillan rakenteille 

Fmax = Koko sillan matkalla olevan kuormitetun tukikerroksen plastinen leikkausvastus 

σrail = Suurin kiskon jännitys puristuksesta ja vedosta 

Dx = Sillan siirtymä pituussuuntaan, suurin sallittu on 5 mm SFS-EN 1991-2 6.5.4.5.2 

Dτ  = Kiskon ja sillan kannen välinen siirtymäero pituussuuntaisesta kuormituksesta 

 

 

Kansallisen liitteen NA SFS-EN 1991-2 yksinkertaistettu menettely jarru- ja  

vetokuorman analysointiin on Pellisenrannan AKS:lle turvallisella puolella noin 

10 %. Yksinkertaistettu menetelmä sopii siis hyvin Pellisenrannan AKS:lle. 
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4 Vaihe 2 

4.1  Tarkastellut siltatyypit 

Seuraavia yksiraiteisia siltatyyppejä tarkasteltiin tässä vaiheessa: 

1) L=25 m normaali pieni liikuntasaumaton ulokelaattasilta (6 erilaista 

veto- ja jarrukuorman kuormitussijoittelua) 

2) L=41.5m, Pellisenrannan aks:n pituinen tavanomainen liikuntasaumaton 

silta (6 erilaista veto- ja jarrukuorman kuormitussijoittelua) 

3) L=120m, pitkä liikuntasaumaton silta. Pituus käytännössä maksimipitui-

nen liikuntasaumaton silta (6 erilaista veto- ja jarrukuorman kuormitus-

sijoittelua) 

4) L=200m, keskituki kiinteä, päätytuet liikuntasaumattomat. (4 erilaista 

veto- ja jarrukuorman kuormitussijoittelua) 

5) L=300m, toisessa päässä kiskoliikuntalaite, toinen pää kiinteä. (yksi veto- 

ja jarrukuorman kuormitussijoittelu) 

Kunkin siltatyypin perässä on, kuinka monta erilaista veto- ja jarrukuorman 

kuormitussijoittelua laskennassa tarkasteltiin. Siltatyypin pidentyessä veto-

kuorman vaikutus laskee ja jarrukuormasta tulee määräävämpi, jolloin näitä tä-

män analyysin kannalta tarpeettomia vetokuormien tarkasteluja ei tehty pidem-

millä silloilla. Lisäksi pisimmällä siltatyypillä koko jarrukuorma mahtuu sillan pi-

tuuden matkalle, joten tällä saavutettiin määräävin vaikutus. 

 

4.2  Rakennemalli 

Laskenta on tehty elementtimenetelmään perustuvalla laskentaohjelmalla LU-

SAS Fea.Ltd. 14.3-2 Kit. 242.  Lähtötiedoksi tähän laskentaa on asetettu Pellisen-

rannan AKS:n koko sillan analysointimallista sillan pituussuuntainen jäykkyys. 

Koko sillan jäykkyys pituussuuntaan Pellisenrannan AKS:lla on 487 MN/m. Tämä 

tarkoittaa, että 1 MN suuruisesta kuormasta pituussuuntaan silta liikkuu 2.05 

mm. Jäykkyydeksi rakennemalleihin asetettiin varsin korkea arvo, jotta analyy-

sin tulokset olisivat turvallisella puolella. Pellisenrannan AKS on perustettu te-

räsputkipaaluilla ja sillassa on kaksi välitukea. Pituussuuntaisesta jäykkyydestä 

90 % muodostuu päätytuilta (sisältää päätypenkereiden ja päätytukien paalujen 

jäykkyyden) ja 10 % välituilta. Pellisenrannan sillan leveys on 11.8 m, mutta tässä 

työssä käytetyt siltatyypit ovat yksiraiteisia ja leveydeltään 7.3 m. Sillan leveyttä 

(metriä kohden oleva jäykkyys) vastaava jäykkyys mallinnettiin kullekin tuille, 

tukia siltatyypeissä otaksuttiin olevan seuraavasti: 

1) L=25 m, päätytuet 2 kpl 

2) L=41.5m, päätytuet 2 kpl ja välitukia 2 kpl 

3) L=120m, päätytuet 2 kpl ja välitukia 4 kpl 

4) L=200m, keskituki kiinteä, päätytuet liikuntasaumattomat, muut tuet 

laakeroitu 

5) L=300m, toisessa päässä kiskoliikuntalaite, toinen pää kiinteä, muut tuet 

laakeroitu 
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Seuraavat veto- ja jarrukuormien sijoitteluvaihtoehdot analysointiin tämän ra-

portin yhteydessä: 

Taulukko 5. Veto- ja jarrukuormien sijoittelu rakennemalleissa. 

 Sillan pituus [m] 

Sijoittelu [m] (1 25 41.5 120 200 300 

jarru 1 0 0 0 0 0 

jarru 2 12.6 12.6 12.6 50.4  - 

jarru 3 25.2 25.2 25.2 100.8 (2  - 

jarru 4 37.8 37.8 37.8  -  - 

jarru 5 70.8 70.8 70.8  -  - 

veto 1 5 -11.2 -89.7  -  - 
1) Kuormat on sijoitettu keskeisesti siltaan nähden 

2) Tässä kuormitus on epäkeskeisesti, toisesta päästä siltaa ylitys 0 

 

Edellisessä taulukossa oleva lukuarvo kertoo kuinka pitkän matkan veto- ja/tai 

jarrukuorma ylittää sillan päätypalkin ulkopinnan. Negatiivinen arvo tarkoittaa, 

että toisesta päästä siltaa alkavan kuormituksen vaikutusalue päättyy ennen 

päätypalkin ulkopintaa. Veto- ja jarrukuormien luokittelemattomat arvot ovat 33 

ja 20 kN/m. Luokittelukertoimen  arvo on 1.46 tämän vaiheen analyyseissä. 

 

Yksinkertaisuuden vuoksi sillan päällysrakenne on mallinnettu laattamallina, 

jossa laatan paksuus on 1.05 m kaikissa siltatyypeissä, koska tällä ei otaksuttu 

olevan ratkaisevaa merkitystä tämän vaiheen tuloksiin. Päällysrakenne on tu-

ettu pituussuuntaan tukijousilla, joiden jäykkyyksien summa on edellä mainittu-

jen reunaehtojen mukaiset. 

Siltatyypeissä 1-3 ja 5 kiskoja on mallinnettu 100.2 m sillan päistä molempiin 

suuntiin päätypenkereille. Siltatyypissä 4 jarrukuorman sijainnin puolella (100 m 

yli sillan päästä) mallinnettiin kiskoja 150.2 m sillan päästä päätypenkereen 

suuntaan, jotta liian pieni kiskon pituus sillan ulkopuolella ei aiheuttaisi liikaa 

reunahäiriötä. 

 

4.3  Laskennan tulokset 

4.3.1  Veto- ja jarrukuorma 

Seuraavassa on esitetty taulukkomuodossa analyysien tulokset. 

- Kunkin siltapituuden kohdalla on esitetty mikä veto- tai jarrukuorman pi-

tuus Lf. 

- Otsikkorivinä on, kuinka paljon kuormitus ulottuu sillan päästä penke-

reelle päin. Jos lukuarvo on negatiivinen, kuormitus alkaa sillan toisesta 

päästä mutta toinen pää ulotu sillan toiseen päähän asti, vaan jää ”va-

jaaksi” negatiivisen lukuarvon ilmoittaman matkan, ks. kohta 4.2 . 

- Ftot on kiskon selän tasoon mallinnetun kuormituksen resultantin suu-

ruus. 

- FNCCI on työn yhteydessä kehitetyn Liikenneviraston eurokoodien sovelta-

misohjeen ”Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI 1” mukaisen 

yksinkertaistetun laskentamenettelyn mukainen pituussuuntaisen kuor-

mituksen resultantin suuruus. 

- Fcalc on laskettu pituussuuntaisen resultantin suuruus. 
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- d on sillan pituussuuntainen siirtymä pituussuuntaisesta kuormasta 

- Fcomp ja Ftens ovat kiskojen puristavat ja vetävät normaalivoimat 

- comp ja tens ovat kiskojen puristus- ja vetojännitykset 

 

Taulukoissa on esitetty punaiselle ja lihavoidulla tekstillä ne kohdat, joissa NCCI 

1:een laadittu yksinkertaistettu menetelmä antaa pienemmän pituussuuntaisen 

kuorman kuin tämän raportin yhteydessä tehdyt analyysit. Siltapituudella  

L=120 m pituussuuntaiset siirtymät ylittävät eurokoodien sallitun 5 mm arvon, 

jotka on myös merkitty edellä kerrotulla tavalla. 

Taulukko 6. Rail-Track-analyysien tulokset siltapituudelle L = 25 m. 

 
 

Taulukko 7. Rail-Track-analyysien tulokset siltapituudelle L = 41.5 m. 

 
 

  

L 25.0 brake  ""  ""  ""  "" acc

0 12.6 25.2 37.8 70.8 5

Lf 25 50.2 75.4 100.6 166.6 25 [m]

Ftot 730 1466 2202 2938 4865 1205 [kN]

FNCCI 365 365 365 365 365 602 [kN]

Fcalc 288 407.9 461.6 481.1 496 577.2 [kN]

d 0.96 1.37 1.54 1.61 1.66 1.93 [mm]

Fcomp -109 -113.4 -110.63 -92.6 -82.3 -218 [kN]

Ftens 108.7 112.5 107.7 99.2 124.8 217 [kN]

comp -14.2 -14.7 -14.4 -12.0 -10.7 -28.3 [MN/m
2
]

tens 14.1 14.6 14.0 12.9 16.2 28.2 [MN/m
2
]

L 41.5 brake  ""  ""  ""  "" acc

0 12.6 25.2 37.8 70.8 -11

Lf 41.5 66.7 91.9 117.1 183.1 30.3 [m]

Ftot 1212 1948 2683 3419 5347 1460 [kN]

FNCCI 612 612 612 612 612 730 [kN]

Fcalc 554 667.8 721.1 742.4 760.4 680.7 [kN]

d 1.87 2.25 2.43 2.5 2.56 [mm]

Fcomp -162.1 -136 -121.5 -117.2 -114 -175.7 [kN]

Ftens 161.7 135 120.7 114.4 125.8 227.1 [kN]

comp -21.1 -17.7 -15.8 -15.2 -14.8 -22.8 [MN/m
2
]

tens 21.0 17.6 15.7 14.9 16.4 29.5 [MN/m
2
]
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Taulukko 8. Rail-Track-analyysien tulokset siltapituudelle L = 120 m. 

 
 

Taulukko 9. Rail-Track-analyysien tulokset siltapituudelle L = 200 m. 

 
 

Taulukko 10. Rail-Track-analyysien tulokset siltapituudelle L = 300 m. 

 
 

L 120 brake  ""  ""  ""  "" acc

0 12.6 25.2 37.8 70.8 -89.7

Lf 120 145.2 170.4 195.6 261.6 30.3 [m]

Ftot 3504 4240 4976 5712 7639 1460 [kN]

FNCCI 2904 2904 2904 2904 2904 860 [kN]

Fcalc 2010 2109 2186 2240 2309 775.4 [kN]

d 6.94 7.28 7.55 7.75 7.97 2.76 [mm]

Fcomp -371.4 -348.3 -329 -317.5 -299.7 -114 [kN]

Ftens 369.7 346.1 327 311.1 294.7 229 [kN]

comp -48.3 -45.3 -42.8 -41.3 -39.0 -14.8 [MN/m
2
]

tens 48.1 45.0 42.5 40.5 38.3 29.8 [MN/m
2
]

L 200 brake keskellä ennen jälkeen acc

0 50.4 50.4 50.4 ei tarvita ei tarvita

Lf 200 300.8 300.8 300.8 [m]

Ftot 5840 8783 8783 8783 [kN]

FNCCI 5240 5240 5240 5240 [kN]

Fcalc 5415 5788 5576 5576 [kN]

d 0.53 0.59 0.59 0.59 [mm]

Fcomp -104.7 -99.8 -104.8 -95.2 [kN]

Ftens 104.4 109.93 95.3 104.7 [kN]

comp -13.6 -13.0 -13.6 -12.4 [MN/m
2
]

tens 13.6 14.3 12.4 13.6 [MN/m
2
]

L 300 brake acc

0 ei tarvita ei tarvita ei tarvita ei tarvita ei tarvita

Lf 300 [m]

Ftot 8760 [kN]

FNCCI 8160 [kN]

Fcalc 7992 [kN]

d 6.2 [mm]

Fcomp -351 [kN]

Ftens 351 [kN]

comp -45.6 [MN/m
2
]

tens 45.6 [MN/m
2
]
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Yksinkertaistetun menetelmän tulokset ovat varsin hyvin turvallisella puolella. 

Lyhyillä silloilla vetokuorma nousee määrääväksi kuorman suuremman intensi-

teetin seurauksena. Seuraavassa kuvassa on edelliset tulokset koostettuna  

yhteen. 

 

 

Kuva 17. Suurin pituussuuntainen kuorma NCCI 1:en menetelmällä sekä tämän 

raportin analyysien mukaan. 

Lyhyimmillä siltatyypeillä analysoitu vetokuorman vaikutus siltarakenteen pi-

tuussuuntaiseen kuormaan on hieman suurempi kuin mitä yksinkertaistettu me-

netelmä antaa. On kuitenkin otettava huomioon, että vetokuorman yhteydessä 

mallinnettiin vain vetokuorman pituudelle pystykuormaa. Todellisessa tilan-

teessa samanaikaisesti penkereellä on pystykuormaa, jolloin siltarakenteelle 

välittyvä vetokuorma pienenee. 

 

4.3.2  Kansirakenteen kiertymä 

Tämä kohdan analyysi on todettu olevan varmalla puolella, koska pituussuun-

tainen jäykkyys on mallinnettu kiskon neutraaliakselin tasolle. Lisäksi analyysi 

on tehty erillisenä, jolloin jarrukuormasta aiheutuva materiaalin myötääminen 

ei ole keventävänä vaikutuksena mukana tässä analyysissä. Seuraava tulos saa-

vutettiin kiskojen normaalijännitykselle kolmella eri neutraaliakselin etäisyy-

dellä (0.5, 0.75 ja 1.0 m) kansirakenteen yläpinnasta. 
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Kuva 18. Kiskojen lisäjännitykset kansirakenteen kiertymästä. 

Kuvassa on esitetty myös kansirakenteen taipumarajaa L/600 vastaava kierty-

män arvo. Lisäjännitykset kiskolle ovat varsin maltillisia, suurimmillaan luokkaa 

10 MPa. 
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5 Vaiheet 3 ja 4 

5.1  Tarkastellut siltatyypit 

Rail-Track-analyysien vaiheessa 3 selvitettiin betonisiltoja ja vaiheessa 4 be-

toni-teräsliittorakenteisia siltoja. Molemmissa vaiheissa keskityttiin jarru- ja 

vetokuormien, sekä lämpötilakuorman analysointiin pitkillä jatkuvakiskoraitei-

silla silloilla. Muita rajauksia tarkastelluille siltatyypeille olivat: 

- Siltarakenne on yksiraiteinen 

- Sillat ovat tukikerroksellisia (>550mm) 

- Sillat ovat symmetrisiä, liikekeskiö on sillan keskellä 

- Sillat ovat vaaka- ja pystygeometrialtaan suoria 

Betonisilloista laskentamalleissa käytetyt siltapituudet olivat 90, 100, 110, 120, 

130, 140, 150 ja 160 m. Liittorakenteiset sillat tarkasteltiin siltapituuksilla 70, 80, 

90, 100, 110, 120, 130 ja 140 m. 

5.2  Rakennemalli 

5.2.1  Rakennemallin kuvaus 

Laskenta tehtiin elementtimenetelmään perustuvalla laskentaohjelmalla Finite 

Element Analysis Lusas Bridge Plus (versio 18.0-4). 

Seuraavassa kuvassa on esitetty periaatekuva rakennemallista. Rakennemalli 

laadittiin 2-ulotteisena ja siten, että rakenne toimii laskennassa vain aksiaali-

sessa suunnassa. Kuvassa merkinnät tarkoittavat seuraavaa: 

- K= alusrakenteiden pituussuuntainen kokonaisjäykkyys 

- L.silta= sillan kokonaispituus 

- k.silta= raiteen ja sillan välistä vuorovaikusta kuvaavan jousen 

jäykkyys 

- k.penger= raiteen ja penkereen välistä vuorovaikusta kuvaavan 

jousen jäykkyys 

- k.ankkuri= raiteen ja penkereen välistä vuorovaikusta kuvaavan 

jousen jäykkyys kiskoankkureiden alueella 

 

 

Kuva 19. Periaatekuva rakennemallista. 
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Silta ja kiskot mallinnettiin 2-uloitteisina palkkielementteinä (BMI2), ja käytetty 

elementtien pituus oli 1m. Raiteen ja alustan yhteisvaste mallinnettiin viivamai-

sina joint-elementteinä (JPH3), joiden materiaalimalliksi annettiin tapauksen 

mukaan kohdan 5.2.2  mukainen epälineaarinen käyttäytyminen. Sillan alus- 

rakennetta kuvattiin pistemäisinä joint-elementteinä (JNT3), joiden materiaalille 

annettiin lineaarisen jousen käyttäytyminen. Kiskojen päähän mallinnettiin  

lineaarinen, loppua puoliavaruutta on kuvaava jousi, jonka jäykkyys on  

150 MN/m. Rakennemallissa on otaksuttu, että penkereeseen ei muodostu pi-

tuussuuntaista kokoonpuristumista sillan päädyn vaikutuksesta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty vaiheen 3 ja 4 laskennassa käytetyt materi-

aali- ja poikkileikkausarvot, kiskojen osalta on esitetty kahden kiskon summa. 

Betonisillalla käytettiin suurempaa aksiaalista jäykkyyttä kuin liittorakenteisella 

sillalla. Liittorakenteisella sillalla lämpölaajenemiskertoimena käytettiin teräk-

sen arvoa. 

Taulukko 11. Vaiheen 3 ja 4 laskennassa käytetyt materiaaliominaisuudet ja 

poikkileikkaussuureet. 

Termi Yksikkö UIC60 kiskot Betoni- 

rakenne 

Liitto- 

rakenne 

Kimmokerroin (E) GPa 210 34 210 

Poissonin vakio (v)  0,3 0,2 0,3 

Lämpölaajenemisker-

roin (α) 

1/°C 12*10-5 10*10-5 12*10-5 

Poikkipinta-ala (A) m2 0,015372 8 0,5 

Aksiaalinen jäykkyys 

(EA) 

MN 3 228 272 000 105 000 

 

Alusrakenteen kokonaisjäykkyys jaettiin tasan viiteen solmuun: sillan molempiin 

päihin, keskelle ja 30,3m päähän sillan päädyistä. Lisäksi kappaleessa 5.3.4 on 

tarkasteltu alusrakenteiden sijoittelun vaikusta laskennan tuloksiin. Alusraken-

teen kokonaisjäykkyytenä K käytettiin laskennassa seuraavia arvoja: 20, 40, 60, 

80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 ja 2000 [MN/m].  

5.2.2  Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus 

Tässä raportissa on esitetty tarkastelu routaantuneelle ja routaantumattomalle 

maalle. Routaantumattomassa tilanteessa (silta pisimmillään) on tarkasteltu 

kiskojen puristusjännityksiä ja routaantuneessa (silta lyhimmillään) kiskojen ve-

tojännityksiä. Alla on esitetty raiteen ja alustan vuorovaikutusta kuvaavien jou-

sien periaate eri tarkasteluissa: 

1. Routaantumaton maa: 

- Lämpötilakuormille on käytetty kuormittamattoman raiteen voima-

siirtymä -yhteyttä, jossa jäykkyyttä ja lujuutta on redusoitu kertoi-

mella 0,7 (kts. kohta 5.2.2.1 ). 
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- Jarrukuormalle on käytetty alustasta riippuvia jousen jäykkyyden ar-

voja. Jarrukuorman vaikutusalueella on käytetty kuormitetun alustan 

jäykkyyttä ja muualla kuormittamattoman. 

2. Routaantunut maa: 

- Lämpötilakuormille on käytetty kuormitetun radan voima-siirtymä –

yhteyttä, jossa jäykkyyttä ja lujuutta on redusoitu kertoimella 0,6 

(kts. kohta 5.2.2.1 ). 

- Jarrukuormalle on käytetty koko rakennemallille routaantuneen 

maan jousen jäykkyyden arvoja, jossa pölkyn ja alustan välille ei ole 

otaksuttu liikettä, jolloin vuorovaikutus määräytyy kiskonliittimien 

voima-siirtymä –yhteydestä. 

5.2.2.1  Raiteen ja alustan välinen vuorovaikutus lämpötilakuormalle 

Lämpötilakuormalle käytettiin erilaista alustan jäykkyyttä, kuin jarrukuormalle 

koska: 

- Lämpötilakuorma ei muodostu monotonisesti, vaan syklisesti, joka 

vaikuttaa tukikerroksen toimintaan jäykkyyttä redusoivasti. 

- Kuorma on pitkäaikainen ja tukikerros viruu. 

- Radalla on kuorman kehittyessä toistuvaa pystykuormitusta, joka 

redusoi kehittyneitä voimia. 

 

Lämpötilakuormalle käytettävien jousien jäykkyys määritettiin seuraavalla pe-

riaatteella: 

Rakenteeksi valittiin 90 m pitkä betoninen siltakansi, jonka toiseen päähän ase-

tettiin alusrakenteiden kokonaisjäykkyyttä kuvaava pituussuuntainen, yksittäi-

nen jousituenta, jonka jousivakio on 350 MN/m. Alusrakenteen kokonaisjäykkyys 

vastaa n. 5 mm siirtymää NCCI1 mukaisella yksinkertaistetun menetelmän jarru-

kuormalle ja sillan liikepituus RATO8 mukaista suurinta liikepituutta kiskonlii-

kuntalaitteettomalle sillalle [9]. Tämän jälkeen edellä esitetyn rakenteen raiteen 

ja alustan yhteisvasteen jäykkyyttä ja lujuutta lämpötilakuormalle varioitiin ker-

toimen avulla siten, että saavutetaan sallitut kiskojen lisäjännitykset lämpötila-

kuorman ja veto-/jarrukuorman summalle.  

Routaantumattoman maan tapauksessa lämpötilakuormalle käytettiin varioita-

vana yhteisvasteena kuormittamattoman raiteen ja alustan yhteisvastetta. 

Routaantuneelle maalle käytettiin kerrottavina jäykkyys- ja lujuusarvoina kuor-

mitetun raiteen ja alustan yhteisvastetta. Tämä siitä syystä, että routaantu-

neella maalla alustan jäykkyys on suurempi kuin routaantumattomalla. Sillan 

lämpötilan laskiessa radan tukikerros ja penger ei ole aluksi routaantunut, jonka 

vuoksi routaantuneen maan tapauksessa ei käytetty lämpötilakuormalle rou-

taantuneen maan raiteen ja alustan yhteisvastetta. 
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Seuraavassa taulukossa ja kuvassa on esitetty yhteenveto tarkastelusta. 

Taulukko 12. Lämpötilakuormalle käytettävien jousien määritys kiskon lisäjän-

nityksestä 

 Puristus [MPa] Veto [MPa] 

KT1: Vetokuorma 30.3 34.5 

KT2: Jarrukuorma, koko silta 36.9 45.7 

KT3: Jarrukuorma 300m symmetrinen 28.1 32.0 

KT4: Jarrukuorma 300m epäsymmetrinen 38.9 49.7 

    
Vetokuorma pelkällä penkereellä 18.4 13.3 

Vetokuorma sillan vaikutuksesta 12.0 21.2 

Jarrukuorma pelkällä penkereellä 12.7 8.3 

Jarrukuorma sillan vaikutuksesta 28.1 41.3 

    
Sallittu raja 72.0 97.0 

Jarrukuormasta aiheutuva lisä 28.1 41.3 

Lämpötilakuormalle jää 43.9 55.7 

    
Jousien redusointikerroin 0.7 0.6 
Kiskon lisäjännitys lämpötilakuormasta, 
redusointikerroin huomioitu: 42.7 50.3 

Kiskon lisäjännitys yhteensä: 70.7 91.7 
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Kuva 20. Lämpötilakuormalle käytetyn alustan redusointikertoimen vaikutus 

kiskon lisäjännityksiin, kun sillan liike- ja kokonaispituus on 90 m ja siirtymä 

jarrukuormasta 5 mm. 

Liittorakenteisen sillan laskennassa raiteen ja sillan välisen vuorovaikutuksen 

otaksuttiin muodostuvan kuten betonisillalla, jolloin alustalle käytettiin vastaa-

via redusointikertoimia lämpötilakuormalle. 

5.2.3  Kuormitustapaukset 

Jarru- ja vetokuormat tarkasteltiin erikseen routaantumattomalle ja routaantu-

neelle maalle. Kullekin kuormitustapaukselle mallinnettiin erilainen raiteen ja 

alustan yhteisvaikutus, siten, että kuormitetulla alueella käytettiin erilaista yh-

teisvaikutusta kuvaavaa jousta. Seuraavassa on lueteltu tarkastellut kuormitus-

tapaukset: 

1. Vetokuorma sillan päässä 

2. Jarrukuorma koko sillan matkalla 

3. Jarrukuorman kokonaispituus 300 m symmetrisesti 

4. Jarrukuorman kokonaispituus 300 m epäsymmetrisenä 

 

 

Kuva 21. Kuormitustapaukset. 
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Lämpötilakuorma tarkasteltiin erikseen sillan laajenemiselle ja sillan lämpöku-

tistumalle (routaantunut maa). Veto- ja jarrukuorman aiheuttamat kiskon lisä-

jännitykset on summattu superpositioperiaatteen mukaisesti yhteen, jolloin las-

kennassa ei tule huomioiduksi lämpötilakuorman aiheuttamaa siirtymätilaa jar-

rukuorman lähtötilanteena. Tämä on otaksuttu olevan varmalla puolella oleva 

yleistys kiskojen lisäjännitysten suhteen. Esitetyt kuormitustapaukset aiheutta-

vat puristusta sillan oikeanpuoleiseen päähän, josta lisäjännitykset on luettu. 

Vedolle kuormitustapauksien kuormitus on vastakkaiseen suuntaan ja se voi-

daan laskea puristuksen vastalukuna. 

5.3  Laskennan tulokset 

Tässä raportissa on esitetty lisäjännitykset positiivisena arvona riippumatta 

siitä, onko lisäjännitys puristusta tai vetoa. Routaantumattoman maan tapauk-

sessa määräävä lisäjännitys otaksutaan olevan puristusta ja routaantuneen 

maan tapauksessa vetoa. Tämä johtuu siitä, että kun maa on routaantunut tal-

vella, on kiskossa ylipäätään vetoa, sillä kiskon lämpötila on tällöin matalimmil-

laan. Vastaavasti kesällä tilanne on päinvastainen. 

 

5.3.1  Kiskon lisäjännitykset kuormitettaessa raidetta ilman siltaa 

Kiskojen lisäjännityksissä huomioidaan sillan ja raiteen yhteisvasteesta aiheu-

tuvat rasitukset. Mikäli jarrukuorman vaikutuspituus päättyy sillan päätyyn, voi-

daan lisäjännitykset kuormitettaessa raidetta ilman siltaa vähentää rakenne-

mallista saadusta kiskon lisäjännityksestä. Tästä syystä jarrukuorman vaikutuk-

sia tarkasteltiin erillisellä rakennemallilla ilman siltaa olevalla raiteella. Vähen-

nettävän kiskon lisäjännityksen osuus on luettu kuormakaavion suhteen vastaa-

vasta kohdasta. 

Jarrukuorman pituus ei vaikuta kiskon lisäjännityksiin n. 80 metrin jälkeen, vaan 

maksimi kiskon lisäjännitykset pysyvät vakiona, vaikka kuormituspituus kasvaa 

(kts. liite 1). Maksimi kiskonjännitykset esiintyvät kuormituksen alku- ja pääte-

pisteessä. Tällöin voidaan käyttää jarrukuormasta muodostuvan kiskon lisäjän-

nityksen arvona vakioarvoa kuormitustapauksissa 1, 2 ja 4, sillä tarkasteltavat 

siltapituudet ovat yli 70 metriä ja kiskonjännitysten suhteen määräävä kuormi-

tuspituus 300 m. Kuormitustapauksessa 3 (300m pitkä symmetrinen kuormitus) 

muodostuvaa jarrukuorman kiskon lisäjännitystä ei voida vähentää, sillä sillan 

päädyn kohdalla vastaava kiskon lisäjännitys on n. 0 MPa.  

Seuraavassa kuvassa on esitetty luokittelukertoimen vaikutus jarru- ja veto-

kuormalle. Muodostuva kiskon lisäjännitys on suoraan verrannollinen luokitte-

lukertoimeen, kun luokittelukerroin on välillä 1-1,46. Luokittelukertoimen kasva-

essa, tai raiteen ja alustan välisen vuorovaikutuksen muuttuessa, ei tämä yhteys 

ole välttämättä enää pidä paikkaansa raiteen ja alustan epälineaarisen käyttäy-

tymisen vuoksi. 
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Kuva 22. Jarru- ja vetokuorman aiheuttama kiskon lisäjännitys kuormitettaessa 

raidetta ilman siltaa eri luokittelukertoimilla. 

5.3.2  Kiskon lisäjännitykset kuormitettaessa raidetta sillan kanssa 

Kiskon lisäjännitykset ovat suurimmillaan veto- ja jarrukuormalle sillan pää-

dyssä, johon kohdistuu rasituksia sillan ja penkereen välisestä siirtymäerosta 

(kts. Kuva 23). Kuormitustapauksien 1 vetokuorma, sekä kuormitustapauksien 2 

ja 4 jarrukuormat päättyvät sillan päätytuelle, jolloin saadaan kiskon lisäjänni-

tykset kuormitettaessa raidetta ilman siltaa, mikä voidaan ottaa huomioon kap-

paleen 2.1.3 mukaisesti. Kuormitustapauksessa 3 kuormitus on ulotettu sym-

metrisesti sillan päätytuen yli, jolloin penkereen puolella oleva kuorma pienen-

tää kiskon lisäjännitystä. Kuitenkin kuormitustapauksessa 3 vastaava kiskon li-

säjännitys kuormitettaessa raidetta ilman siltaa on 0 MPa. Kuvassa ei ole otettu 

huomioon kiskojen lisäjännityksiä kuormitettaessa raidetta ilman siltaa. 
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Kuva 23. Skemaattinen kiskon lisäjännitys x:n funktiona eri kuormitustapauk-

sille. 

Kuvassa 24 on havainnollistettu sillan lämpölaajenemisesta aiheutuvia kiskon 

lisäjännityksiä pituuden funktiona. Symmetrisellä sillalla lämpötilakuormasta 

aiheutuu suurimmat lisäjännitykset sillan päätytuille ja sillan keskelle. Sillan 

keskellä kiskon lisäjännitys on vastakkaismerkkinen kuin sillan päädyssä. Kun 

silta on laajimmillaan kesällä, aiheutuu sillan keskellä lämpölaajenemisesta kis-

koihin vetoa. Tällöin otaksuttavasti kiskojen kokonaisjännitys on kiskon läm-

pölaajenemisesta aiheutuen puristusta, jonka vuoksi sillan lämpölaajenemi-

sesta aiheutuva vetojännitys ei tule määrääväksi sillan keskellä. Vastaavasti 

kiskonjännitys sillan keskellä ei tule määrääväksi talvella, tällöin sillan lämpö-

kutistumisesta aiheutuu kiskolle sillan keskellä puristusta, kun taas kiskon 

omasta lämpökutistumisesta aiheutuu sille vetoa. 
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Kuva 24. Skemaattiset kiskon lisäjännitykset x:n funktiona lämpötilakuor-

masta. 

Jarrukuorman ja lämpötilakuorman aiheuttamien kiskon lisäjännitysten summa 

on suurimmillaan sillan päädyssä, jonka vuoksi seuraavaksi esitetyissä tulok-

sissa on keskitytty kiskojen jännityksiin ja siirtymiin sillan päädyssä. Liitteessä 2 

on esitetty kiskojen jännitykset pituuden funktiona 120 m pitkälle sillalle eri 

alusrakenteiden jäykkyyksillä. 

Alusrakenteen kokonaisjäykkyyden ja tukien sijainnin vaikutus kiskojen lisäjän-

nityksiin on laskentatarkkuuden rajoissa hyvin pieni symmetrisillä silloilla, kun 

pysytään tyypillisissä siltapoikkileikkauksissa (kts. kappale 5.3.4 ). Lämpötila-

kuormasta aiheutuviin kiskojen lisäjännityksien suuruuteen vaikuttaa lähinnä 

sillan pituus. Jarrukuormasta aiheutuviin kiskojen lisäjännityksiin vaikuttaa sil-

lan pituuden lisäksi alusrakenteiden kokonaisjäykkyys. 

5.3.2.1  Kiskon lisäjännitys lämpötilakuormasta 

Seuraavissa kuvissa on esitetty lämpötilakuormasta aiheutuva kiskon lisäjänni-

tyksen itseisarvo betoni- ja liittopalkkisilloilla, kun alusrakenteen kokonaisjäyk-

kyys on 100 MN/m ja 1000 MN/m. Koska tarkastellut rakenteet ovat symmetri-

siä, on liikepituus puolet sillan pituudesta. Alusrakenteen kokonaisjäykkyyden 

kymmenkertaistamisella on n. 0,5–1,5% vaikutus kiskon lisäjännitykseen lämpö-

tilakuormalle routaantumattomalla maalla laskettuna ja n. 0,5–2% vaikutus 

routaantuneella maalla laskettuna, riippuen sillan pituudesta. Tämän vuoksi on 

otaksuttu, että lämpötilakuormasta aiheutuvaan kiskon lisäjännitykseen vaikut-

taa laskentatarkkuuden rajoissa vain sillan pituus. 
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Kuva 25. Kiskon lisäjännitys lämpötilakuormasta sillan pituuden funktiona be-

tonisillalla. 
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Kuva 26. Kiskon lisäjännitys lämpötilakuormasta sillan pituuden funktiona liit-

topalkkisillalla. 

Kuvassa 27 on verrattu lämpötilakuormasta aiheutuvaa kiskon lisäjännitystä 

liittopalkki- ja betonisillalla, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys on 100 MN/m. 

Kuvasta voidaan havaita, että tarkastellulla välillä lämpötilakuorman aiheutta-

milla kiskon lisäjännityksillä ei ole juurikaan eroa. Suurimmillaan suhteellinen 

ero on n. 1,5%, jolloin voidaan todeta betoni- ja liittopalkkisillan toimivan kisko-

jen lisäjännitysten suhteen samalla tavalla lämpötilakuormalle. Kuitenkin on 

huomattava, että sillan päädyn laskennallinen siirtymä on liittopalkkisillalla be-

tonisiltaan verrattuna n. 1,3-kertainen, johtuen suuremmasta lämpölaajenemis-

kertoimesta ja lämpötilakuormasta. 
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Kuva 27. Lämpötilakuorman aiheuttama kiskon lisäjännitys liittopalkki- ja be-

tonisillalla. 

Kuvissa 28 ja 29 on esitetty kiskon lisäjännityksen muodostuminen lämpötila-

kuorman funktiona betoni- ja liittopalkkisilloilla kahdella eri siltapituudella. Ku-

vista voidaan havaita, että kun lämpötilakuorma on pieni (< 8°C), kiskon lisäjän-

nitys kasvaa lineaarisesti. Lineaarisen osuuden jälkeen jännityksen kasvu loi-

ventuu ja n. 30°C lämpötilakuorman jälkeen kiskojen jännitys ei juurikaan kasva 

lämpötilakuorman kasvaessa. 

Lämpötilakuormasta aihetuvan kiskojen lisäjännitysten käyttäytymisen selittää 

se, että sillan päädyn liike lämpötilakuormasta on niin suuri, että raiteen ja alus-

tan välinen vuorovaikutus myötää. Tällöin lämpölaajenemisen kasvaessa, kis-

kon lisäjännitys ei kasva enää lineaarisesti ja lämpötilakuorman ollessa yli 30°C 

ei kuorman kasvattamisella juuri ole enää vaikutusta kiskojen lisäjännityksiin. 
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Kuva 28. Kiskon lisäjännitys lämpötilakuorman funktiona, kun sillan pituus on 

100 m. 

 

 

Kuva 29. Kiskon lisäjännitys lämpötilakuorman funktiona, kun sillan pituus on 

140 m. 
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5.3.2.2  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta 

Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta riippuu alusrakenteen kokonaisjäykkyydestä 

K ja sillan pituudesta. Alusrakenteiden kokonaisjäykkyydellä on suuri vaikutus 

sillan siirtymiin jarrukuormista, jonka vuoksi sillä on myös suuri vaikutus aiheu-

tuviin kiskon lisäjännityksiin. 

Kuvassa 30 on esitetty kiskon lisäjännitys alusrakenteen kokonaisjäykkyyden 

funktiona siltapituudelle 120 m eri kuormitustapauksilla. Liitteessä 3 on esitetty 

kiskon lisäjännitykset määräävimmillä kuormitustapauksilla useammalle silta-

pituudelle. Kuvasta voidaan havaita, että routaantuneen maan tapauksissa kis-

koille muodostuu itseisarvoltaan suuremmat lisäjännitykset veto- ja jarrukuor-

masta kuin routaantumattomassa tilanteessa, mutta tällöin myös jännitysrajat 

ovat suuremmat, sillä määräävämpi tilanne on lisävetojännitys. 

 

Kuva 30. Kiskon lisäjännitys veto- ja jarrukuormasta kokonaisjäykkyyden funk-

tiona sillanpituudelle 120 m. 

Kuvasta voidaan myös havaita, että routaantuneen maan tapauksessa kuormi-

tustapaus KT4 on määräävä ja routaantumattomalle tapaukselle, joko kuormi-

tustapaukset KT3 ja KT4, riippuen alusrakenteen kokonaisjäykkyydestä. 
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Kuvassa 31 on vertailtu jarrukuorman aiheuttamia kiskon lisäjännityksiä betoni- 

ja liittopalkkisillan välillä. Jarrukuorman vaikutukset ovat molemmille silloille 

laskentatarkkuuden rajoissa samansuuruiset, suurimmillaan ero n. 2 %. Tämä 

johtuu siitä, että rakenteet eroavat tarkastelussa toisistaan vain aksiaalisen 

jäykkyyden osalta. 

 

Kuva 31. Jarrukuorman aiheuttama kiskon lisäjännitys liittopalkki- ja betonisil-

lalla. 

5.3.2.3  Luokittelukertoimen vaikutus kiskon lisäjännitykseen 

Kuvassa 32 on esitetty 120m pitkän sillan jarrukuormasta aiheutuvan kiskon li-

säjännityksen suhteellinen muutos luokittelukertoimen funktiona. Kuvan arvot 

on saatu jakamalla kiskon lisäjännityksen laskettu arvo vertailuarvolla. Vertai-

luarvona on käytetty kuvassa kiskon lisäjännityksen arvoa, kun luokittelukerroin 

on 1. Kiskon lisäjännityksiä eri pituisille silloille luokittelukertoimen funktiona on 
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esitetty liitteessä 4. Kuvassa alusrakenteen kokonaisjäykkyydellä K = 200 MN/m 

voidaan havaita epäjatkuvuuskohta luokittelukertoimen 1,4 ja 1,46 välillä. Tämä 

selittyy sillä, että kyseissä kohdassa jarrukuorman määräävä kuormitustapaus 

vaihtuu (vrt. Kuva 30). 

 

Kuva 32. Jarrukuormasta aiheutuvan kiskon lisäjännityksen suhteellinen muu-

tos luokittelukertoimen funktiona, kun sillan pituus on 120 m. 

Kuvasta voidaan havaita myös, että lisäjännitys ei ole suoraan verrannollinen 

luokittelukertoimeen, vaan luokittelukertoimen kasvaessa lisäjännityksen suu-

ruus kasvaa suhteessa vähemmän. Routaantuneen maan tapauksessa kasvu on 

lähes lineaarista ja routaantumattoman maan tapauksessa epälineaarista. 

Edelleen havaitaan, että mitä suurempi alusrakenteen kokonaisjäykkyys on, sitä 

lähempänä suhteellisen lisäjännityksen kasvu on lineaarista luokittelukertoi-

men kasvua. 

5.3.2.4  Kiskon lisäjännitys yhteensä 

Kiskon lisäjännityksen mitoitusarvo saadaan summaamalla lämpötilakuor-

masta- ja jarrukuormasta aiheutuvat lisäjännitykset yhteen (ks. 2.1.2 ). Koska 

jarrukuorman ja lämpötilakuorman aiheuttamat kiskon lisäjännitykset eivät 
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juuri poikkea betoni- ja liittopalkkisillalla juurikaan toisistaan, ei myöskään nii-

den summajännitykset poikkea toisistaan.  

Kuvassa 33 on vertailtu betoni- ja liittopalkkisillan kiskojen lisäjännitysten sum-

maa. Jännitysten ero on suurimmillaan kuvassa esitetyillä siltapituuksilla n. 1 % 

ja alusrakenteen vaadituilla kokonaisjäykkyyksillä n. 3 %. Tästä syystä voidaan 

otaksua, että kiskojen lisäjännitysten suhteen tukikerrokselliset betoni- ja liitto-

palkkisillat käyttäytyvät suhteellisen samalla tavalla. On kuitenkin otettava 

huomioon, että liittorakenteisen sillan liittäminen monoliittisesti alusrakentei-

siin ei ole tavanomaista kuten betonisella sillalla, jolloin myös alusrakenteiden 

pituussuuntaisen jäykkyys on suhteellisesti alhaisempi. 

 

Kuva 33. Kiskon lisäjännitys yhteensä liittopalkki- ja betonisillalla. 
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Kuvissa 34-36 on esitetty lisäjännityksen käyttöaste eri siltapituuksille kolmella 

eri luokittelukertoimella alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona. Kuvissa 

on esitetty määräävämpi käyttöaste veto- ja puristusjännityksistä. Jarrukuor-

masta ja lämpötilakuormasta yhteen lasketut kiskojen lisäjännitykset on esi-

tetty erikseen vedolle ja puristukselle liitteessä 5.  

 

Kuva 34. Kiskon lisäjännityksen käyttöaste jäykkyyden funktiona, α=1,1. 
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Kuva 35. Kiskon lisäjännityksen käyttöaste jäykkyyden funktiona, α=1,3. 

 

Kuva 36. Kiskon lisäjännityksen käyttöaste jäykkyyden funktiona, α=1,46. 
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Kuvista voidaan päätellä, että alusrakenteen kokonaisjäykkyydellä on suuri vai-

kutus kiskojen lisäjännityksiin. Koska lämpötilasta aiheutuva kiskon lisäjännitys 

kasvaa lineaarisesti pituuden funktiona on vastaa käyttöasteen kuvaaja muo-

doltaan jarrukuormalta aiheutuvan kiskon lisäjännityksen kuvaajaa. Alusraken-

teen kokonaisjäykkyyden alueella n. 0…200 MN/m, käyttöaste laskee voimak-

kaasti alusrakenteen kokonaisjäykkyyden kasvaessa. Alusrakenteen kokonais-

jäykkyyden kasvaessa käyttöasteita kuvaavien käyrien kulmakerroin loivenee ja 

jäykkyysarvosta n. 1000 MN/m suuremmilla arvoilla käyttöasteen muutos on lä-

hes lineaarista. 

 

Siltapituudella 80 m kiskojen lisäjännityksen käyttöaste alitetaan hyvin pienellä 

jäykkyydellä, kun luokittelukerroin on 1,46 vaadittu alusrakenteen kokonaisjäyk-

kyys on n. 50 MN/m. Luokittelukertoimella 1,1 ei 80 m pitkällä sillalla saavutettu 

sallittuja kiskojen lisäjännityksiä tutkituilla alusrakenteiden kokonaisjäykkyyk-

sillä. Pisimmällä tutkitulla siltapituudella (160 m) sallittu kiskojen lisäjännitys 

saavutettiin luokittelukertoimella 1,1 alusrakenteiden kokonaisjäykkyydellä n. 

450 MN/m ja luokittelukertoimella 1,46 n. 600 MN/m.  

 

Kun sillan pituus on < 100m, pysyvät kiskojen lisäjännityksen käyttöasteet pysy-

vät hyvin pieninä pienilläkin alusrakenteiden kokonaisjäykkyyksillä. Siltapituu-

den kasvaessa myös kiskojen lisäjännitysten käyttöasteet kasvavat, vaikka 

alusrakenteen kokonaisjäykkyys olisikin suuri. Tästä voidaan päätellä, että 

vaikka sillan alusrakenteesta saataisiin äärettömän jäykkä, tulevat kiskojen li-

säjännitykset ylittymään, kun sillan pituutta kasvatetaan.  

 

5.3.2.5  Kiskojen lisäjännitysten suhteen vaadittu alusrakenteen kokonais-

jäykkyys 

Kuvassa 37 on esitetty vaadittu alusrakenteen kokonaisjäykkyys sillan pituuden 

funktiona eri luokittelukertoimille siten, että kiskon lisäjännitysten käyttöaste 

on 1. Lisäksi kuvassa on esitetty vertailun vuoksi yksinkertaistetun menetelmän 

mukainen vaadittu alusrakenteiden kokonaisjäykkyys, kun siirtymä on rajoitettu 

arvoihin 5 mm ja 10 mm. Kuvasta voidaan havaita, että alusrakenteen kokonais-

jäykkyydelle vaadittu arvo ei ole suoraan verrannollinen sillan pituuteen, sillä 

käyrän kulmakerroin kasvaa sillan pituuden kasvaessa. 
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Kuva 37. Kiskon lisäjännitysten suhteen vaadittu alusrakenteen kokonaisjäyk-

kyys eri siltapituuksille verrattuna yksinkertaistetun menetelmän vaadittuihin 

arvoihin. 

Edellisestä kuvasta voidaan havaita, että tarkasteluilla siltapituuksilla nykyoh-

jeistus on kiskon lisäjännitysten suhteen varmalla puolella, kun siirtymäraja on 

5mm. Yksinkertaistetulla menetelmällä lyhyemmillä siltapituuksilla alusraken-

teelta vaadittu kokonaisjäykkyys on moninkertainen laskettuihin arvoihin ver-

rattuna. Kun siirtymäraja on 10mm, on yksinkertaistettu menetelmä epävar-

malla puolella kiskojen lisäjännitysten suhteen yli 130m pitkillä silloilla, mutta 

varmalla puolella lyhyemmillä siltapituuksilla. 

Kuvassa 38 on esitetty siirtymän raja-arvo, jossa lisäjännitysraja saavutetaan, 

sillan pituuden funktiona eri luokittelukertoimilla. Kuvasta voidaan päätellä, että 

siirtymäraja riippuu sillan pituudesta. Mikäli siirtymän arvoja ekstrapoloidaan, 

päädyttäisiin 180 m pitkän sillan (liikepituus 90 m) kohdalla noin arvoon 5 mm. 

Kuitenkin on otettava huomioon, että esitettyjä siirtymiä ei voida suoraan ver-

rata yksinkertaistettuun menetelmään, sillä sillalle mobilisoituva kuorma on 

myös alusrakenteen kokonaisjäykkyydestä riippuvainen (ks. kappale 5.3.3 ). 
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Kuva 38. Siirtymän arvo, kun saavutetaan kiskon sallittu lisäjännitys. 

Edellisestä kuvasta voidaan myös havaita, että luokittelukertoimella on pieni 

vaikutus siirtymään, jolla kiskon lisäpuristusjännityksen käyttöaste täyttyy.  

Lisävetojännityksen osalta siirtymä on vakio luokittelukertoimesta riippumatta. 

Pienemmällä luokittelukertoimella kiskon lisäpuristusjännitys täyttyy pienem-

mällä siirtymällä. Kun luokittelukerroin on 1,46, ovat siirtymien arvot yli 10 mm, 

kun saavutetaan kiskon lisäjännitysraja. 

 

Kuvassa 39 on esitetty lasketut alusrakenteen jäykkyydet, jolloin siirtymä jarru-

kuormasta on 5 ja 10 mm kuormitustapaukselle KT3. Vertailun vuoksi kuvassa on 

myös esitetty vaadittu alusrakenteen kokonaisjäykkyys kiskojen lisäjännitysten 

suhteen. Kuvasta voidaan päätellä, että 5 mm siirtymä on määräävämpi alusra-

kenteiden kokonaisjäykkyydelle kaikilla tarkastelluilla siltapituuksilla, kuin kis-

kon lisäjännitys. Kun luokittelukerroin on 1,46 on kiskon lisäjännitys 10 mm siir-

tymää määräävämpi alusrakenteiden kokonaisjäykkyydelle yli 120m pitkillä sil-

loilla. 
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Kuva 39. Minimijäykkyys 5 ja 10mm siirtymiin eri luokittelukertoimilla. 

Edellä olevasta kuvasta voidaan havaita, että siirtymärajoille vaadittu alusra-

kenteen jäykkyys on melko lineaarinen suhteessa sillan pituuteen. Kuvasta voi-

daan myös havaita, että siirtymien jäykkyysrajoja kuvaavat käyrät eivät kulje ku-

vaajan origon kautta. Tästä voidaan päätellä, että lyhyemmillä silloilla 10mm 

siirtymärajaan päästään, vaikka alusrakenteelle ei ole ollenkaan pituussuun-

taista jäykkyyttä.  

 

Lisäksi kuvasta voidaan havaita, että 5 mm siirtymään vaadittu alusrakenteen 

kokonaisjäykkyys ei ole kaksinkertainen suhteessa 10 mm siirtymään vaadittuun 

jäykkyyteen, esimerkiksi siltapituudella 110 m ja luokittelukertoimella 1,46 vaa-

ditaan alusrakenteen kokonaisjäykkyydeksi 5 mm siirtymään n. 500 MN/m, kun 

vaadittu jäykkyys 10 mm siirtymään on n. 200 MN/m. Tämä on seurausta raken-

teen epälineaarisesta käyttäytymisestä. 

 

5.3.3  Sillan pituussuuntainen tukireaktio 

Sillan pituussuuntainen tukireaktio riippuu alusrakenteen kokonaisjäykkyydestä 

ja kuormitustapauksesta. Suurimmat tukireaktiot sillalle saadaan tapauksella, 

jossa kuormitus on 300m pitkä ja sijoiteltu symmetrisesti siltaan nähden. Tällöin 

myös sillan siirtymät ovat suurimmillaan. Kaikissa tapauksissa tämä kuormitus-

yhdistelmä ei kuitenkaan aiheuta suurinta kiskon lisäjännitystä, sillä päädyn 

ylittävä kuorman osuus vetää samanaikaisesti kiskoa. 
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Kuvassa 40 on esitetty sillalle välittyvä tukireaktio alusrakenteen kokonaisjäyk-

kyyden funktiona, eri sillan pituuksille kuormitustapauksittain. Tukireaktiot on 

esitetty routaantumattoman maan tapaukselle, sillä ne ovat suuremmat kuin 

routaantuneen maan tapauksessa. Vertailun vuoksi kuvaan on lisätty NCCI1 mu-

kaisen yksinkertaistetun menetelmän jarrukuorma. Kuvasta voidaan päätellä, 

että yksinkertaistettu menetelmä antaa epävarmalla puolella olevia arvoja, mi-

käli alusrakenteen kokonaisjäykkyys on riittävän suuri. Liitteessä 6 on esitetty 

alusrakenteen tukireaktiot eri luokittelukertoimille. 

 

Kuva 40. Alusrakenteen tukireaktion ominaisarvo kuormitustapauksittain alus-

rakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona. 

Kuvassa 41 on esitetty raja-arvo alusrakenteen kokonaisjäykkyydelle sillan pi-

tuuden funktiona, jolloin saavutetaan yksinkertaistetun menetelmän mukainen 

tukireaktio (siniset käyrät). Kyseisiä käyriä suuremmilla alusrakenteen koko-

naisjäykkyyden arvoilla yksinkertaistettu menetelmä antaa epävarmalla puo-

lella olevia arvoja. Lisäksi kuvassa on vertailun vuoksi esitetty yksinkertaistetun 

menetelmän mukainen vaadittu alusrakenteen kokonaisjäykkyys (mustat käy-

rät), kun siirtymäraja on 5 mm. 
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Kuva 41. Rajajäykkyys (K), jolloin yksinkertaistettu menetelmä antaa tukireak-

tion suhteen varmalla puolella olevia arvoja. 

Yksinkertaistetun menetelmän mukaan määritetyllä alusrakenteen kokonais-

jäykkyydellä mobilisoituu sillalle enemmän jarrukuormaa, kuin menetelmän mu-

kainen jarrukuorma on, jos luokittelukerroin on 1,46. Tällöin sillalle mobilisoituva 

jarrukuorma tulee aliarvioitua. Pienemmillä luokittelukertoimen arvoilla jäyk-

kyyden ollessa yksinkertaistetussa menetelmässä vaadittu, jää sillalle välittyvä 

jarrukuorma pienemmäksi, kuin yksinkertaistetun menetelmän mukainen. 

Kuvassa 42 on esitetty yksinkertaistetun menetelmän ja Rail Track –analyy-

seissa lasketun tukireaktion suhde sillan pituuden funktiona eri alusrakenteen 

kokonaisjäykkyyksille. Kuvasta voidaan havaita, että sillan pituuden kasvaessa, 

lasketun tukireaktion suhde yksinkertaistettuun menetelmään pienenee, kun 

alusrakenteen kokonaisjäykkyys pysyy samana. Suhdetta kuvaavien käyrien 

kulmakerroin myös pienenee mitä suurempi sillan pituus on. On kuitenkin huo-

mattava, että alusrakenteen kokonaisjäykkyyttä ei ole kuvassa skaalattu sillan 

pituuden suhteen. 
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Kuva 42. Sillalle mobilisoituva jarrukuorma yksinkertaistettuun menetelmään 

suhteutettuna. 

Alusrakenteen ollessa hyvin jäykkä (2000 MN/m) vaakasuuntaan, on lasken-

nasta saatu tukireaktio 70 m pitkällä sillalla suurimmillaan n. 60% suurempi, 

kuin yksinkertaistetun menetelmän mukainen. Tosin on huomattava, että tällöin 

alusrakenteen kokonaisjäykkyys on moninkertainen yksinkertaistetun menetel-

män 5 mm siirtymään vaadittuun jäykkyyteen (n. 240 MN/m) nähden, jolloin las-

kettu tukireaktion suuruus on n. 1,1-kertainen suhteessa yksinkertaistetun me-

netelmän mukaiseen jarrukuormaan. 

Kun sillan pituus on 160 m ja alusrakenteen kokonaisjäykkyys on 2000 MN/m, on 

laskennasta saatu tukireaktio n. 15% suurempi, kuin yksinkertaistetun menetel-

män mukainen jarrukuorma. Vastaavasti yksinkertaistetun menetelmän 5 mm 

siirtymään vaaditulla jäykkyydellä (n. 750 MN/m) laskennasta saatu tukireaktio 

on hyvin lähellä yksinkertaistetun menetelmän mukaista jarrukuormaa. Edelli-

sistä voidaan päätellä, että yksinkertaistetun menetelmän mukainen tukireak-

tion ominaisarvio on lähellä laskennasta saatua arvoa, kun alusrakenteen koko-

naisjäykkyys on lähellä yksinkertaistetulla menetelmällä määritettyä jäykkyyttä 

siirtymärajalle 5 mm. 

5.3.3.1  Luokittelukertoimen vaikutus 

Kuvassa 43 on esitetty vastaava kuva tukireaktion suhteellisesta muutoksesta 

luokittelukertoimen funktiona. Vertailuarvona on käytetty tukireaktion arvoa, 

kun luokittelukerroin on 1. Tukireaktioita eri pituisille silloille luokittelukertoi-

men funktiona on esitetty liitteessä 7. 
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Kuva 43. Jarrukuormasta aiheutuvan tukireaktion suhteellinen muutos luokit-

telukertoimen funktiona, kun sillan pituus on 120 m. 

Alusrakenteelle välittyvä tukireaktio kasvaa luokittelukertoimen kasvaessa 

suhteessa enemmän kuin luokittelukerroin. Suhteellisesti suurempi osuus selit-

tyy sillä, että alusrakenteet eivät tehdyssä analyysissä myötää, kuten raiteen ja 

alustan välinen vuorovaikutus.  

Routaantuneella maalla kasvu on suurempaa kuin routaantumattomalla. Toi-

saalta routaantumattomalla maalla sillalle välittyy suurempi tukireaktio. Kuten 

myös kiskon lisäjännityksen suhteen, alusrakenteen kokonaisjäykkyyden kasva-

essa suhteellinen kasvu lähestyy luokittelukertoimen kasvua. Tämä on seu-

rausta pienemmistä siirtymistä, jonka vuoksi raiteen ja alustan välinen vuoro-

vaikutus ei pääse myötäämään niin paljoa penkereellä. 

5.3.3.2  Sillan tukireaktio murtorajatilassa 

Tässä kappaleessa on vertailtu sillan vaakasuuntaista tukireaktiota käyttö- ja 

murtorajatilassa. Koska raiteen ja alustan välinen yhteisvaikutus on epälineaa-

rista, on myös tukireaktion kehittyminen epälineaarista. Murtorajatilassa jarru-

kuorman osavarmuusluku on 1,45, kun jarrukuorma on määräävä muuttuva 

kuorma. Kun luokittelukerroin ja osavarmuusluku (1,46·1,45 = 2,1) kohdistetaan 

ominaisjarrukuormaan, on kuorman suuruus 42 kN/m. 
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Kuvassa 44 on esitetty alusrakenteen tukireaktio käyttö- ja murtorajatilassa 

alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona, kun jarrukuorma on määräävä 

muuttuva kuorma. Kuvasta voidaan päätellä, että murtorajatilassa tukireaktion 

suuruus ei kasva sillan pituusmetriä kohden arvoa 40 kN/m suuremmaksi, 

vaikka alusrakenteen jäykkyys olisi suurempi. Tämä johtuu siitä, että kuormite-

tun raiteen ja sillan välinen yhteisvaste myötää koko sillan matkalta. Tällöin rai-

teen ja sillan välinen siirtymäero kasvaa, mutta välittyvä kuorma ei. 

 

Kuva 44. Alusrakenteen tukireaktio eri siltapituuksilla jarrukuormasta käyttö- 

ja murtorajatilassa. 

Lisäksi voidaan päätellä, että jarrukuorman aiheuttaman tukireaktion ominai-

sarvon ja murtorajatilan mitoitusarvon suhde ei ole osavarmuusluvun suurui-

nen, kun osavarmuusluku kohdistetaan vaikuttavaan kuormaan, ei sen vaikutuk-

siin. Tukireaktion ominaisarvon ja murtorajatilan mitoitusarvon suhde riippuu 

alusrakenteen jäykkyydestä ja vaihtelee tarkastellulla jäykkyysvälillä ja on vä-

lillä 1.4…2.8. Mitä suurempi on alusrakenteen kokonaisjäykkyys, sitä pienempi 

on tukireaktion ja murtorajatilan mitoitusarvon suhde. 

 

Kuvassa 45 on esitetty alusrakenteen tukireaktio jarrukuormasta kuormitusta-

paukselle KT3 siltapituudella 120 m. Jarrukuorma on esitetty kertomalla refe-

renssiarvoa 20 kN/m kertoimella. Lisäksi on esitetty suhteellinen tukireaktion 
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kasvu, verrattuna kuorman kertoimeen 1. Liitteessä 8 on esitetty vastaavat ku-

vat 80 m ja 160 m pitkille silloille.  

 

Kuvista voidaan havaita, että murtorajatilan osavarmuusluku ei ole suoraan ver-

rannollinen tukireaktion suuruuteen. Alusrakenteen jäykkyyden ollessa pieni, 

murtorajatilan tukireaktio on suurempi kuin osavarmuusluku. Mitä jäykempi on 

alusrakenteen jäykkyys, sitä lineaarisemmaksi tukireaktion kasvu muuttuu. 

 

Tukireaktio suhteessa kuorman suuruuteen voidaan jakaa karkeasti neljään 

osaan: 

1. Kun kuorman kerroin on pienempi kuin 1 (qlbk =20 kN/m), tukireaktion 

suuruus on lineaarinen suhteessa kuorman suuruuteen, raiteen ja alus-

tan välisessä vuorovaikutuksessa ei tapahdu juurikaan myötäämistä. 

2. Kun kuorman kerroin on suurempi kuin 1, tukireaktion suuruus kasvaa 

epälineaarisesti. Tämä johtuu siitä, että kuormittamattoman raiteen yh-

teisvastetta kuvaavat jouset alkavat myötää penkereellä. 

3. Vaiheessa 3 myös kuormitetun raiteen yhteisvastetta kuvaavat jouset al-

kavat myötää penkereellä. Tämän vaiheen alkaminen riippuu sillan alus-

rakenteen kokonaisjäykkyydestä. 

4. Vaiheessa 4 myös sillan ja raiteen yhteisvaste alkaa myötäämään. Jos 

sillan alusrakenteen kokonaisjäykkyys on hyvin suuri, myötääminen al-

kaa samanaikaisesti kuormitetun penkereen kanssa. Tämän vaiheen jäl-

keen sillan vaakasuuntainen tukireaktio ei enää kasva, vaan pelkästään 

sillan ja raiteen välinen siirtymäero kasvaa. 

 

 

Kuva 45. Alusrakenteelle välittyvä tukireaktio jarrukuorman kertoimen funk-

tiona (jarrukuorma=kerroin*20kN/m), sillan pituus 120 m. 
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Kuva 46. Alusrakenteelle välittyvä suhteellinen tukireaktio jarrukuorman ker-

toimen funktiona, skaalattu kertoimen 1 suhteen, sillan pituus 120 m. 

 

5.3.4  Sillan aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun vaikutukset 

tuloksiin 

Tässä kappaleessa on arvioitu sillan päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja 

tukirakenteiden sijoittelun suhteellisia vaikutuksia tuloksiin: kiskon lisäjännityk-

siin, sillan pituussuuntaiseen tukireaktioon ja sillan päädyn siirtymiin. Näin var-

mistutaan, että tulokset ovat laskentatarkkuuksien rajoissa mahdollisimman 

yleispätevät. 

 

Aksiaalisen jäykkyyden vertailuarvona käytettiin muissa tarkasteluissa käytet-

tyä liittopalkkipoikkileikkauksen aksiaalista jäykkyyttä (EA = 105 000 MN). Tar-

kastelu tehtiin aksiaalisille jäykkyyksille, jotka vastaavat 0,1-, 0,25-, 0,5-, 1-, 2- ja 

4-kertaista aksiaalista jäykkyyttä suhteessa liittopalkkipoikkileikkaukseen, sil-

tapituudella 140 m ja kahdella alusrakenteiden kokonaisjäykkyydellä (200 

MN/m ja 1000 MN/m). 

 

Siltojen tukien sijoittelua tarkasteltiin kolmella eri tavalla, joissa alusrakenteen 

kokonaisjäykkyys jaettiin tasan tukipisteiden välillä (vrt. 5.2.1 ) säilyttäen raken-

teen symmetrisyys: 

1. Tukipisteet tasan jaettuna (kuten muissakin tarkasteluissa) 

2. Tukipisteet vain päätytuilla 

3. Tukipisteet vain välituilla 
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Aksiaalisien jäykkyyksien vaikutusten vertailussa pienemmät (<0,5) aksiaaliset 

jäykkyydet ovat lähinnä teoreettisia. Kiskon lisäjännityksiä laskettaessa poikki-

leikkauksen voidaan otaksua toimivan kimmoisena, viruman vaikutuksia huomi-

oimatta. Liittopalkkipoikkileikkauksella pelkästään betonisen kansilaatan osuus 

aksiaalisesta jäykkyydestä on suuruusluokkaa 60 000 MN (B x H = 6m x 0,3m, 

E=34 GPa), joka yksistään vastaa kuvissa suhteellista jäykkyyttä 0,6. Tästä voi-

daan päätellä, että käytännössä, toteutettavien liittopalkkisiltojen poikkileik-

kauksen aksiaalinen jäykkyys on tarkasteluissa käytetyn kanssa samaa suu-

ruusluokkaa tai suurempi. Vastaavasti betonisilloilla kuvissa esitettyä suhteel-

lista jäykkyyttä 1 (105 000 MN) vastaava poikkipinta-ala on 3 m2 (E=34 GPa), joka 

vastaa hyvin maltillista poikkileikkausta betoniselle ratasillalle. 

 

Tässä kappaleessa on esitetty suhteellinen vaikutus tuloksiin, vertailupisteenä 

on käytetty aksiaalisen jäykkyyden vertailujäykkyyttä (liittopalkkipoikkileik-

kauksen jäykkyys) ja tukien tasajakoa. Vertailupiste on määritetty kummallekin 

alusrakenteiden kokonaisjäykkyydelle erikseen, sillä jarrukuormasta aiheutuva 

kiskon lisäjännitys, siirtymä ja tukireaktio ovat alusrakenteiden kokonaisjäyk-

kyydestä riippuvaisia. Vastaavat kuvat ilman vertailupisteen suhteen skaalausta 

on esitetty liitteessä 9. 

 

Kuvissa 47 ja 48 on esitetty päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien 

sijoittelun suhteellinen vaikutus kiskon lisäjännityksiin jarrukuormalle (kuormi-

tustapaus 3) ja lämpötilakuormalle. 
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Kuva 47. Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun suhteel-

linen vaikutus kiskon lisäjännityksiin jarrukuormasta. 
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Kuva 48. Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun suhteel-

linen vaikutus kiskon lisäjännityksiin lämpötilakuormasta. 

Voidaan päätellä, että sillan aksiaalisen jäykkyyden ollessa suurempi kuin ver-

tailujäykkyys, on sillan aksiaalisella jäykkyydellä ja tukien sijoittelulla suurim-

millaan 5 % vaikutus kiskojen lisäjännityksiin jarrukuormasta ja n. 1 % vaikutus 

lämpötilakuormista. Suurin ero jarrukuormasta aiheutuviin kiskojen lisäjänni-

tyksiin muodostuu, kun sillalla ei ole välitukia, jolloin jäykkyys muodostuu pää-

tytuilta. Käytännössä ilman kiskonliikuntalaitteita toteutettavien pitkien siltojen 

vaakavoimia vastaan ottavat tukirakenteet on sijoitettu tasaisemmin sillan mat-

kalle. 

 

Aksiaalisen jäykkyyden ollessa pienempi kuin vertailujäykkyys, sen suhteellinen 

vaikutus kasvaa voimakkaasti. Tämä on huomattavissa varsinkin suuremmalla 

alusrakenteen kokonaisjäykkyydellä ja on seurausta siitä, että päällysrakenteen 

kimmoinen kokoonpuristuma on sitä suurempi, mitä jäykempi alusrakenne on 

suhteessa päällysrakenteeseen ja mitä lähempänä päätyjä jäykkyys sijaitsee. 

Kuitenkin 0,5-kertaista vertailujäykkyyttä vastaavat aksiaaliset jäykkyydet ovat 

lähinnä teoreettisia. 
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Kuvissa 49 ja 50 on esitetty sillan päädyn suhteelliset siirtymät verrattuna jän-

nityksiä vastaaviin vertailuarvoihin. 

 

 

Kuva 49. Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun suhteel-

linen vaikutus sillan päädyn siirtymiin jarrukuormasta. 
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Kuva 50. Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun suhteel-

linen vaikutus sillan päädyn siirtymiin lämpötilakuormasta. 

Kuten kiskonjännitysten, myös siirtymien suhteellisesta vertailusta voidaan 

päätellä, että laskentatarkkuuden rajoissa sillan päällysrakenteen aksiaalisella 

jäykkyydellä ja tukien sijoittelulla ei ole merkittävää vaikutusta tuloksiin, kun ak-

siaalinen jäykkyys on suurempi tai yhtä suuri kuin vertailujäykkyys. Kuten kisko-

jen jännityksilläkin, siirtymien suhteellinen virhe on sitä suurempi, mitä jäykempi 

alusrakenne on. 

 

Lämpötilakuorman siirtymistä voidaan havaita, että suhteellinen virhe on suu-

rempi kuin jarrukuormalle. Lämpötilakuormasta aiheutuviin kiskojen jännityksiin 

ei tukien sijoittelulla tai alusrakenteen kokonaisjäykkyydellä ollut tarkasteluissa 

suurta vaikutusta.  

 

Kuvassa 51 on vertailtu päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoit-

telun suhteellista vaikutusta sillan alusrakenteille välittyvään tukireaktioon. 
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Kuva 51.  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun suhteel-

linen vaikutus sillan tukireaktioihin jarrukuormasta. 

Myöskään tukireaktioon ei aksiaalisella jäykkyydellä tai tukien sijoittelulla ole 

suurimmillaan kuin n. 1% vaikutus tuloksiin. Yhteenvetona voidaan sanoa, että 

laskentatarkkuuden rajoissa tavanomaisilla siltarakenteilla voidaan tällöin 

otaksua, että tukien sijoittelulla ja sillan päällysrakenteen aksiaalisella jäykkyy-

dellä ei ole merkittävää vaikutusta kiskojen lisäjännityksiin tai tukireaktioiden 

suuruuteen. 
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6 Yhteenveto 

6.1  Johtopäätökset 

Rail-Track-analyysien avulla on kehitetty yksinkertaistettu menetelmä raiteen 

ja sillan yhteistoiminnan huomioimiseksi ratasiltojen suunnittelussa. Yksinker-

taistettu menetelmä on todettu toimivaksi vaiheiden 1 ja 2 analyyseissa. Mene-

telmä helpottaa suunnittelua, sillä tarkempaan tarkasteluun vaaditaan epäline-

aarista laskentaa, jolla silta-, rata- ja maarakennetta tarkastellaan kokonaisuu-

tena. 

 

Rail Track -analyysien tekemiseen on esitetty perusteet tässä raportissa. Kysei-

set perusteet on luotu vaiheessa 1 ja ne perustuvat eurokoodeihin, raiteen omi-

naisuuksiin ja aihealueesta Tampereen teknillisellä yliopistolla tehtyyn tutki-

mukseen. Kyseisiä perusteita on hyödynnetty analyysien muissa vaiheissa. 

 

Tavanomaiset betoniset ja liittorakenteiset sillat eivät laskentatarkkuuden ra-

joissa eroa kiskojen lisäjännitysten ja sillalle mobilisoituvan jarrukuorman 

osalta toisistaan. Kuitenkin on otettava huomioon, että lämpöliikkeet ovat liitto-

palkkisillalla suuremmat kuin betonisillalla. Lisäksi liittopalkkisilloilla ei ole ta-

vanomaista toteuttaa monoliittisesti päällysrakenteeseen kiinnitettyjä alusra-

kenteita, jonka vuoksi saavutettava alusrakenteen pituussuuntainen kokonais-

jäykkyys poikkeaa betonisilloista. 

 

Kiskojen lisäjännitykset, siirtymän raja-arvot ja sillalle välittyvä jarrukuorma 

ovat selvästi riippuvaisia sillan alusrakenteen vaakasuuntaisesta kokonaisjäyk-

kyydestä. Kun sillan alusrakenteen pituussuuntainen kokonaisjäykkyys määrite-

tään yksinkertaistetun menetelmän mukaisesti 5 mm siirtymärajalle, on rakenne 

suunniteltu kiskojen lisäjännitysten suhteen varmalle puolelle symmetrisillä sil-

loilla. 

Mikäli alusrakenteen kokonaisjäykkyys on suuri, yksinkertaistettu menetelmä 

antaa kuitenkin selvitetyillä siltapituuksilla epävarmalla puolella olevia arvoja 

alusrakenteen vaakasuuntaisen tukireaktion suhteen. Suurimmalla tarkaste-

lulla alusrakenteen kokonaisjäykkyydellä (2000 MN/m) sillalle mobilisoituva 

jarrukuorman ominaisarvo kasvoi n. 1,2-1,6–kertaiseksi yksinkertaistettuun me-

netelmään verrattuna. Mikäli jarrukuorman osavarmuusluku kohdistetaan kuor-

maan, on murtorajatilassa sillalle mobilisoituvan jarrukuorman suhteellinen 

arvo tätäkin suurempi, kuitenkin enintään 40 kN/m, raiteen ja sillan välisen yh-

teisvasteen vuoksi. 

Kiskojen lisäjännitysten suhteen sallittu siirtymän arvo riippuu sillan pituudesta, 

koska lämpötilakuorman aiheuttamat kiskon lisäjännitykset ovat riippuvaisia 

siitä. Tämän vuoksi kiskon lisäjännitysten suhteen siirtymäraja tulisi esittää sil-

lan pituuden tai liikepituuden funktiona tai vastaavasti antaa alusrakenteen ko-

konaisjäykkyydelle alaraja-arvo pituuden funktiona. 
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Yhteenvetona voidaan arvioida, että olisi perusteltua esittää alaraja-arvo alus-

rakenteiden kokonaisjäykkyydelle ja silti säilyttää siirtymän raja-arvo jarrukuor-

man ja pystysuuntaisen kuorman liikkeelle (13 mm, NCCI1 kappale B) ja jarru-

kuorman aiheuttamalle liikkeelle 10 mm. Lisäksi olisi perusteltua esittää alusra-

kenteelle ylärajajäykkyys, jolla yksinkertaistettu menetelmä olisi voimassa. 

 

Seuraavassa kuvassa on esitetty punaisella värillä laskettu vaadittu alusraken-

teen kokonaisjäykkyys symmetriselle sillalle, jotta kiskojen lisäjännitykset ja 

siirtymäraja 10mm eivät ylity. Kuva on yhdistelty kuvien 37, 39 ja 41 tuloksista. 

Sinisellä värillä on esitetty jäykkyys, jonka ylittävällä osalla yksinkertaistetulla 

menetelmällä laskettu jarrukuorman pituussuuntaisen tukireaktion ominais- 

arvo on epävarmalla puolella. Pysyttäessä käyrien välisellä jäykkyysalueella 

voidaan otaksua, että kiskojen sallitut lisäjännitykset eivät ylity ja sillan pituus-

suuntainen tukireaktio jarrukuormasta voidaan laskea yksinkertaistetun mene-

telmän mukaan. Ylitettäessä alusrakenteen ylärajajäykkyys tulisi sillalle välit-

tyvä pituussuuntainen tukireaktio laskea lukea jäykkyyden funktiona tämän ra-

portin liitteen 6 kuvista tai laskea erillisellä Rail-Track-analyysilla. Kuvassa on 

myös esitetty raja, jonka jälkeen kiskon lisäjännitys tulee 10 mm siirtymää mää-

räävämmäksi. 

 

 

Kuva 52. Alusrakenteen vaadittu kokonaisjäykkyys kiskon lisäjännitysten ja  

10 mm siirtymän suhteen symmetrisellä, kiskonliikuntalaitteettomalla rata- 

sillalla sekä ylärajajäykkyys, jolloin yksinkertaistetun menetelmän mukaan 

laskettu jarrukuorma on varmalla puolella. 

Pidemmilläkin liikepituuksilla on mahdollista tehdä ratasiltoja ilman kiskonlii-

kuntalaitteita, mutta tällöin alusrakenteen kokonaisjäykkyys on oltava suuri, 

jottei kannen siirtymä aiheuta liian suuria kiskon lisäjännityksiä. 
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6.2  Jatkoselvitysehdotukset 

Vastaava selvitys tulisi laatia erilaisille siltatyypeille, esim. peräkkäiset siltaloh-

kot ja epäsymmetrinen tukien sijoittelu, sillä sillan liikepituudella on vaikutusta 

lämpötilakuormista aiheutuviin kiskojen lisäjännityksiin. Lisäksi kattavuudel-

taan vastaava selvitys olisi hyvä tehdä myös lyhyemmille siltapituuksille. 
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Jarrukuorman vaikutus pelkällä penkereellä  

 

Kuva 1  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta pelkällä penkereellä 

kuormituspituuden funktiona 

 

Kuva 2  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta pelkällä penkereellä 

kuormituspituuden funktiona, routaantunut maa 
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Kuva 3  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta pelkällä penkereellä x:n 

funktiona. 
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Kiskon lisäjännitykset pituuden funktiona 

siltapituudelle 120 m  

 

Kuva 4  Kiskon lisäjännitykset pituuden funktiona eri kuormitus-

tapauksille, kun sillan pituus L=120 m ja alusrakenteen 

kokonaisjäykkyys K=500 MN/m 
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Kuva 5  Kiskon lisäjännitykset pituuden funktiona eri kuormitus-

tapauksille, kun sillan pituus L=120 m ja alusrakenteen 

kokonaisjäykkyys K=1000 MN/m 
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Kuva 6  Kiskon lisäjännitykset pituuden funktiona eri kuormitus-

tapauksille, kun sillan pituus L=120 m ja alusrakenteen 

kokonaisjäykkyys K=2000 MN/m 



Väyläviraston julkaisuja 17/2021 Liite 2 / 4 (4) 

 
 

 

Kuva 7  Kiskon lisäjännitykset pituuden funktiona sillan kohdalla kuormi-

tustapaukselle KT4 eri alusrakenteiden kokonaisjäykkyyksillä, 

kun sillan pituus L=120 m 
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Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta eri silta-

pituuksilla 

 

Kuva 8  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta määräävällä kuormitus-

tapauksella alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona 

luokittelukertoimelle 1,1 
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Kuva 9  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta määräävällä kuormitus-

tapauksella alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona 

luokittelukertoimelle 1,3 
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Kuva 10  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta määräävällä kuormitus-

tapauksella alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona luokit-

telukertoimelle 1,46 
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Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelu-

kertoimen funktiona 

 

Kuva 11  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 100 MN/m 
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Kuva 12  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 200 MN/m 
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Kuva 13  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 400 MN/m 
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Kuva 14  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 600 MN/m 
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Kuva 15  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 800 MN/m 
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Kuva 16  Kiskon lisäjännitys jarrukuormasta luokittelukertoimen funktiona, 

kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 1000 MN/m 
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Kiskon lisäjännitys yhteensä eri siltapituuksilla 

 

Kuva 17  Kiskon lisäjännitys (puristus) lämpötilakuormasta ja jarru-

kuormasta yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden 

funktiona luokittelukertoimelle 1,1 

 

Kuva 18  Kiskon lisäjännitys (puristus) lämpötilakuormasta ja jarrukuor-

masta yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona 

luokittelukertoimelle 1,3 
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Kuva 19  Kiskon lisäjännitys (puristus) lämpötilakuormasta ja jarru-

kuormasta yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden 

funktiona luokittelukertoimelle 1,46 

 

Kuva 20  Kiskon lisäjännitys (veto) lämpötilakuormasta ja jarrukuormasta 

yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelu-

kertoimelle 1,1 
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Kuva 21  Kiskon lisäjännitys (veto) lämpötilakuormasta ja jarrukuormasta 

yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelu-

kertoimelle 1,3 

 

Kuva 22  Kiskon lisäjännitys (veto) lämpötilakuormasta ja jarrukuormasta 

yhteensä alusrakenteen kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelu-

kertoimelle 1,46 
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Alusrakenteen tukireaktion ominaisarvot eri 

siltapituuksilla 

 

Kuva 23  Alusrakenteiden vaakasuuntainen tukireaktio alusrakenteen 

kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelukertoimelle 1,1 
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Kuva 24  Alusrakenteiden vaakasuuntainen tukireaktio alusrakenteen 

kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelukertoimelle 1,3 
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Kuva 25  Alusrakenteiden vaakasuuntainen tukireaktio alusrakenteen 

kokonaisjäykkyyden funktiona luokittelukertoimelle 1,46 
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Alusrakenteen tukireaktio luokittelukertoimen 

funktiona 

 

Kuva 26  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 100 MN/m 
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Kuva 27  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 200 MN/m 
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Kuva 28  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 400 MN/m 
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Kuva 29  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 600 MN/m 
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Kuva 30  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 800 MN/m 
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Kuva 31  Vaakasuuntainen tukireaktio jarrukuormasta luokittelukertoimen 

funktiona, kun alusrakenteen kokonaisjäykkyys K= 1000 MN/m 
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Alusrakenteen tukireaktiot kuorman kertoimen 

funktiona 

 

Kuva 32  Alusrakenteelle välittyvä tukireaktio jarrukuorman kertoimen 

funktiona (jarrukuorma=kerroin*20kN/m), sillan pituus 80 m 
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Kuva 33  Alusrakenteelle välittyvä suhteellinen tukireaktio jarrukuorman 

kertoimen funktiona, skaalattu kertoimen 1 suhteen, sillan pituus 

80 m 
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Kuva 34  Alusrakenteelle välittyvä tukireaktio jarrukuorman kertoimen 

funktiona (jarrukuorma=kerroin*20kN/m), sillan pituus 160 m 
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Kuva 35  Alusrakenteelle välittyvä suhteellinen tukireaktio jarrukuorman 

kertoimen funktiona, skaalattu kertoimen 1 suhteen, sillan pituus 

160 m 
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Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja 

tukien sijoittelun vaikutus tuloksiin silta-

pituudella 140 m 

 

Kuva 36  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun 

vaikutus kiskon lisäjännityksiin jarrukuormasta 
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Kuva 37  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun 

vaikutus kiskon lisäjännityksiin lämpötilakuormasta 
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Kuva 38  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun 

vaikutus sillan päädyn siirtymiin jarrukuormasta 
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Kuva 39  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun 

vaikutus sillan päädyn siirtymiin lämpötilakuormasta 
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Kuva 40  Päällysrakenteen aksiaalisen jäykkyyden ja tukien sijoittelun 

vaikutus sillan tukireaktioon 
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