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Ingelsinjoen silta
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LASKELMIEN YHTEENVETO

A.1

SILTAPAIKKA

A.1.1

YLEISTÄ
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Ingelsinjoen silta on 1-aukkoinen puinen palkkisilta. Maatuet ovat teräsbetonia.
Jännemitta on ajoradan suunnassa 6,80 m, vapaa-aukko 5,50 m kohtisuoraan uomaa
vasten. Sillan vinous on noin 30 gon (suuntakulma 70gon). Siltaan on asennettu
jälkeenpäin tien perusparannuksen yhteydessä kaksi puurakenteista (150mm x 150mm
ja noin Ø150 mm pyöreitä pylväitä) välitukea. Sillalla on tällä hetkellä 8 tonnin akseli- ja
13 tonnin telipainorajoitus.
Tiekunta on uusinut viime vuonna kulutuslankutuksen 50x100mm:n syrjälankutuksena.
Tämä ratkaisu jakaa pyöräkuormaa hieman paremmin kuin entinen lappeellaan ollut
laudoitus. Kantavassa lankutuksessa (100x150mm) lahovauriot ovat edenneet
edellisestä tarkastuksesta ja vauriot ovat havaittavissa varsinkin lankkujen päissä.
Pääkannattajat ovat tyydyttävässä kunnossa. Kasvukairalla näytteitä ei otettu, mutta
”kopistelemalla” ne tuntuivat ehyiltä. Kantavien lankkujen yleiskunto on välttävä.
Kansilankutus ei ole vesitiivis, joten kantava lankutus ja pääkannattajat ovat alttiina
kosteusrasituksille.
Teräsbetoniset maatuet ovat kunnoltaan vähintään tyydyttävät. Edellisessä
tarkastuksessa havaitut pienet rapautumis- ja teräskorroosiovauriot eivät ole
silmämääräisesti juuri lisääntyneet. Lännen puoleisen maatuen etumuurissa on
pystysuora ohut halkeama, josta on tihkunut halkeaman alaosasta vettä. Tällaiset
kutistumishalkeamat ovat yleisiä massiivisissa maatuissa, eivätkä ole vakavia. Toisaalta
vesivuoto kielii maatuen tausta kosteuseristyksen puutteista. Kuvasta päätellen
maatuista puuttuvat otsamuurit. Taustojen täytöt tulevat suoraan laakeripalkkia vasten.
Laakeritasoilla on runsaasti maa-ainesta, joka yhdessä kosteuden kanssa edistää betonin
ja puisen laakeripalkin vaurioitumista.
Siltapaikalla olevan nykyisen sillan puurakenteet puretaan kokonaisuudessaan.
Nykyinen silta korvataan puisella liimapuupalkkisillalla, hyödyntäen nykyisiä betonisia
maatukia. Sillan kaiteet uusitaan sillan korjauksen yhteydessä ja siltapaikalle lisätään
pengerkaiteet.
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Uuden sillan pääkannattimina toimii yhdeksän liimapuupalkkia. Liimapuupalkkien päälle
tehdään syrjälankkukansi. Sillan kansi on yhteen suuntaan kalteva. Liimapuupalkkien
välille kannen poikkisuuntaan asennetaan vinositeet noin 2,7 metrin välein. Sillan
kannen paksuus kasvaa uusimisen yhteydessä, joten tien tasausta korotetaan
siltapaikalla noin 50-100 mm.
Sillan keilat kunnostetaan sillan uusimisen yhteydessä.
Uuden sillan kannen nostamisesta on laadittava erillinen nostosuunnitelma, joka on
hyväksytettävä tilaajalla.
Sillan mittajärjestelmä
korkeusjärjestelmä.

A.2

on

ETRS-GK25

-koordinaattijärjestelmä

ja

N2000-

LUOKITUKSET

 Seuraamusluokka on CC2
 Materiaalikohtaiset luokat on esitetty kohdassa A.4.2
 Geotekninen luokka on GL2

A.3

KUVAUS SUUNNITELTAVASTA RAKENTEESTA

Uusi silta on tyypiltään puinen liimattu palkkisilta (Plp). Sillan jänneväli on 6,8 m.
Uuden sillan pääkannattimina toimii yhdeksän liimapuupalkkia (495x215, GL30c).
Liimapuupalkkien päälle tehdään syrjälankkukansi (150x50, C30). Sillan kansi on yhteen
suuntaan kalteva. Liimapuupalkkien välille kannen poikkisuuntaan asennetaan
vinositeet noin 2,7 metrin välein. Sillan kannen paksuus kasvaa uusimisen yhteydessä,
joten tien tasausta korotetaan siltapaikalla noin 50-100 mm.
Uuden sillan kannen nostamisesta on laadittava erillinen nostosuunnitelma, joka on
hyväksytettävä tilaajalla.
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Sillan tasopiirustus.

Sillan pituusleikkaus.
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Ingelsinjoen silta

Sillan poikkileikkaus.

3d-Havainnekuva uudesta siltarakenteesta.

01.02.2018 / VUt
A-osa / sivu 7 (26)

Ingelsinjoen silta

A.4

MITOITUSPERUSTEET

A.4.1
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Suunnitteluohjeet:
 Eurokoodin soveltamisohje: Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI1
(06.12.2017)
 Eurokoodin soveltamisohje: Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI2 (30.06.2017)
 Eurokoodin soveltamisohje: Puurakenteiden suunnittelu – NCCI5 (25/2013)
 Eurokoodin soveltamisohje: Geotekninen suunnittelu - NCCI7 (21.04.2017)
 Tarvittavat SFS Eurokoodistandardit ja niiden kansalliset liitteet
 Sillan geotekninen suunnittelu - Sillat ja muut taitorakenteet (11.6.2012)
Suunnittelussa käytetyt ohjelmistot:
 Autodesk AutoCAD 2017
 Autodesk Revit 2018
 STRAP 2016
 PUPAX 5
 Microsoft Office – Excel 2016
 Ruukki RrPileCalc
 ComCol
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A.4.2

PÄÄRAKENNUSAINEIDEN MATERIAALIOMINAISUUDET

A.4.2.1

BETONI

Eri rakenneosien betoniluokat ja niiden lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet on
esitetty alla olevassa taulukossa.
Betonin materiaaliominaisuudet:

Betonin ja betonirakenteiden säilyvyys varmistetaan täyttämällä NCCI 2:ssa esitetyt
vähimmäisvaatimukset.
Betonin jännitys-muodonmuutoskuvion voidaan otaksua olevan poikkileikkauksia
mitoitettaessa seuraavan kuvan mukainen.

Betonin jännitys-muodonmuutoskuvio, paraabeli-suorakaide -kuvio.
Kuvan puristumat εc2 ja εcu2 riippuvat betonin lujuudesta seuraavasti:
εc2 = 2,0 ‰

kun fck < 50 MN/m2

Ingelsinjoen silta
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εc2 = [2,0 + 0,085 * (fck – 50 )0,53] ‰

kun fck ≥ 50 MN/m2

εcu2 = 3,5 ‰
εcu2 = {2,6 + 35 * [ (90 - fck ) / 100 ]4} ‰

kun fck < 50 MN/m2
kun fck ≥ 50 MN/m2

Paraabelin osuudella betonin puristusjännitys on
σc = fcd * [ 1 – ( 1 – εc / εc2 ) n ] ,
kaavassa
n = 2,0
n = 1,4 + 23,4 * [ ( 90 - fck ) / 100 ]4

kun 0 ≤ εc ≤ εc2
kun fck < 50 MN/m2
kun fck ≥ 50 MN/m2

σc = fcd , kun εc2 ≤ εc ≤ εcu2
Seuraavassa kuvassa esitettyä bi-lineaarista mallia voidaan myös käyttää suunnittelussa.

Betonin jännitys-muodonmuutoskuvio, bi-lineaarinen kuvio.
Kuvassa puristumat εc3 ja εcu3 riippuvat betonin lujuudesta seuraavasti:
εc3 = 1,75 ‰
εc3 = [1,75 + 0,55 * (fck – 50 ) / 40 ] ‰

kun fck < 50 MN/m2
kun fck ≥ 50 MN/m2

εcu3 = 3,5 ‰
εcu3 = {2,6 + 35 * [ (90 - fck ) / 100 ]4} ‰

kun fck< 50 MN/m2
kun fck ≥ 50 MN/m2

Ingelsinjoen silta
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Murtorajatilan jännitysresultanttia laskettaessa puristusjännitysten jakautumiskuvio
voidaan korvata suorakaiteella NCCI2 kuvan 3.9 mukaisesti. Kun fck ≤ 50 MN/m2,
puristuspinnan korkeus on 0,8*x ja puristusjännitys fcd.
Kun fck > 50 MN/m2, puristuspinnan korkeus on λ*x ja puristusjännitys η*fcd. Kertoimet
λ ja η lasketaan NCCI2 kaavojen 3.7 ja 3.8 mukaan seuraavasti:

fck =
30 N/mm2
→
λ = 0,800
;
η = 1,000
Betonin ja betonirakenteen lämpölaajenemiskertoimena käytetään arvoa 10 * 10-6 / °C.
Halkeilemattoman betonin suppeumalukuna käytetään arvoa ν = 0,2.
Betonisten rakenneosien vääntöjäykkyyksiä laskettaessa betonin liukumoduuli
määritetään soveltaen NCCI 2 kappaletta 5.4, rakenneosan halkeilutilasta riippuen.

A.4.2.2

BETONITERÄS

Käytetyn betoniteräksen lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet on esitetty alla
olevassa taulukossa.
Betoniteräksen materiaaliominaisuudet:
Betoniteräslaatu
B500B

fyk

fyd
2

[N/mm2] [N/mm ]
500
455

toteutus-

αst

Es

luokka

[1/°C]

3

10 * 10⁻⁶

[N/mm ]
200 000

sitkeys2

luokka
B

Rakenteiden kapasiteetteja laskettaessa betoniteräksen jännitys-muodonmuutoskuvio
otaksutaan alla olevan kuvan vaihtoehdon B mukaiseksi siten, että muodonmuutos
rajoitetaan arvoon εud = 10 ‰.
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Betoniteräksen jännitys-muodonmuutoskuvio.

A.4.2.3
-

Liimapuu GL30c
Liimausluokka U
Painekyllästys (SFS-EN351, luokka A)

A.4.2.4
-

LIIMAPUUPALKIT

RAKENNEPUUTAVARA

Sahatavara C30 (150x50)
Painekyllästys (SFS-EN 351, luokka A)
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KUORMAT

TIESILLAN KUORMITUSTIEDOT
Tieliikennekuormat
Kuormakaaviot

LM1 x

Vaakakuormat

kiihdytys ja jarrutus x

Kuormaryhmät

gr1a x

gr1b x

Väsytyskuormakaaviot

FLM1

FLM2

LM2

sivukuorma x
gr2

x

FLM3

20 kN/m2 x

Maanpainetta aiheuttava pystykuorma

Kevyen liikenteen väylä 5 kN/m2

LM4

LM3

keskipakokuorma

gr3

gr4

FLM4

FLM5

LM1 pyöräkuorma

x

x

gr5

x

LM2 pyöräkuorma

Tuulikuormat
Ilman liikennettä

b/dtot

21 m

zc

6 m

kaiteesta yli 50% avoin x

Liikenteen kanssa

b/dtot

12 m

zc

6 m

tuulenpaine

tuulenpaine

1,21 kN/m2

0,93 kN/m2

tuulikuorma pilareihin

pituussuuntainen tuulikuorma

Lämpötilakuormat
Koko sillan lämpötila

Sillan maksimilämpötila

°C

Yläpinta lämpimämpi

°C

Lämpötilaerot päällysrakenteessa

Varmuus laakereille ja liikuntasaumalaitteille

+/-20 °C

°C

Sillan minimilämpötila

°C

Alapinta lämpimämpi

+/-10 °C

Lämpötilaero eri rakenneosien välillä

Välitukien lämpötilaero

Onnettomuuskuormat
Tieliikenteen törmäys alusrakenteisiin

Fdx

kN

Tieliikenteen törmäys päällysrakenteeseen

Fdx

kN

Suistuneen junan törmäys alusrakenteisiin

Fdx

kN

Fdy

kN

Laivojen törmäyskuormat

Fdx

kN

Fdy

kN

Fdy

kN

Rakenteen alarajakorkeus h0

m

Muut kuormat
Jääkuormat

Tukipainumat

Maanpaineen lepopaine

Laakerikitka

Jännevoima

Vedenpinnan asema

Maanpaineen passiivipaine
Betonin kutistuminen ja viruminen

Tiesiltojen kuormayhdistelyt
MRT

0
x

1
x

2
x

3
x

4

5

6
x

7
x

8
x

9 10 11
x

KRT

Ominaisyhdistelmät
1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a
x x x
x x x
x

Onnettomuusyhdistelmä
x

Tavalliset yhdistelmät
1b 2b 5b 7b 8b 9b 10b 11b
x x
x x
x

Pitkäaikaisyhdistelmä
1c
x
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Sillan mitoitusta varten on tehty rakennemallit STRAP 2016 -ohjelmalla. Rakennemallien
tarkoituksena on selvittää mitoittavimmat voimasuureet.
Kannenrakennemalli koostuu palkkielementeistä ja laattaelementeistä. Kantavien
palkkielementtien päät on kiinnitetty nivelellisesti.
Rakennemallien mitat, geometriat ja rakennepaksuudet valittiin todellisten mittojen
mukaan.

A.5.1.1

PÄÄRAKENNEMALLI

Päärakennemallin rautalankamalli

Ingelsinjoen silta

Päärakennemalli renderöitynä

Päärakennemallin materiaaliominaisuudet.

Päärakennemallin ominaisuudet
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Rakenneosien omapainoa laskettaessa käytetään eri materiaaleille seuraavia
tilavuuspainoja NCCI1 kohdan A.4 taulukon A.1 mukaan seuraavasti:






Raudoitettu betoni
Teräs
Puu
Teräskaide
Maatäyttö

25,0 kN/m3
77,5 kN/m3
6,0 kN/m3
0,5 kN/m3
21,0 kN/m3

STRAP -ohjelma laskee rakennemalliin mallinnettujen osien (laatat ja sauvat) omapainot
automaattisesti käyttäen määriteltyjen materiaalien tilavuuspainoja. Käsin on lisätty
kaiteiden omapaino.

A.5.2.2

LIIKENNEKUORMAT

Ajoneuvokuorma määritetään käyttäen kuormakaavioita LM1. Kuorma-arvoihin sisältyy
dynaaminen suurennusvaikutus. Rakenteen jokainen osa mitoitetaan sille kaaviolle, joka
antaa määräävän vaikutuksen.
Kuormakaavioiden LM1 oletetaan kuormittavan sillan poikkisuuntaista (tien
pituussuuntaista) pintaa, kuormakaistaa, jonka leveys on 3,0 m. Kuormakaistojen
lukumäärä ja sijoittelu sillan pituussuunnassa (tien poikkisuunnassa) valitaan siten, että
saavutetaan määräävä vaikutus. Kuormakaistojen lukumäärä on enintään se määrä,
mikä mahtuu alueelle, minne ajoneuvoilla on pääsy (ajorata ja pientareet).
Erityistapauksissa määritellään kuormakaistojen lukumäärä hankekohtaisesti.
LM1
Kuormakaavio LM1 koostuu kuormakaistoille sijoitettavista tasaisesti jakautuneista
kuormista αqi * qik sekä kahden akselikuorman αQi * Qik muodostamista telikuormista.
Telikuormien akseliväli on 1,2 m ja ne sijoitetaan sillalle siten, että saadaan
mahdollisimman epäedullinen vaikutus. Akseli koostuu kahdesta 2 m:n etäisyydellä
toisistaan sijaitsevasta pyöräkuormasta, jonka kosketuspinta on neliönmuotoinen: 0,4 x

Ingelsinjoen silta
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0,4 m². Telit sijoitetaan päällysrakenteita tarkasteltaessa kuormakaistan keskelle.
Kannen yksityiskohtia tarkasteltaessa vierekkäisten kuormakaistojen telien
pyöräkuormien keskinäinen etäisyys sillan poikkisuunnassa voi kuitenkin olla 0,5 m.
Kuormakaavion LM1 kuormien ominaisarvot esitetään seuraavassa taulukossa.
Kuormakaavion LM1 kuormien ominaisarvot α-kertoimella kerrottuna

Lisäksi palkkien taipumaa tarkasteltaessa on tarkasteltu myös sijoittamalla LM1
mukainen telikuorma siten, että se aiheuttaa suurimman taipuman.
LIIKENNEKUORMIEN KÄSITTELY STRAP-MALLISSA
Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa on esitetty sillan kannelle määritetyt kuormakaistat,
akselikuormat, kaistakuormat ja liikennekuormatapaukset.

Kuormakaistat

Ingelsinjoen silta

STRAP-ohjelmaan mallinnettu telikuormat
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STRAP-ohjelmaan mallinnettu tasan jakaantunet kuormat

Liikenneajoissa käytetyt telikuormat, tasan jakaantuneet kuormat sekä niiden kaistat

Ingelsinjoen silta
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KUORMIEN YHDISTELY

Kuormien yhdistelyt tehdään Liikenneviraston ohjeen NCCI 1 mukaisesti. Yhdistelyissä
käytetään kyseisen ohjeen liitteen 1 taulukoita ja taulukoiden mukaista
kuormitustapausten numerointia.
Seuraavilla sivuilla olevassa taulukossa on esitettynä päärakennemallin STRAPohjelmaan mallinnetut kuormat ja kuormien numerot, kuormaryhmät ja
kuormitusyhdistelmät.
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PÄÄLLYSRAKENNE
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Kantavat liimapuupalkit on mitoitettu taipumalle, taivutukselle, leikkaukselle ja
tukipaineelle.

A.6.1.1

TAIPUMA

Taipuman arvo on saatu suoraan STRAP-mallista:
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 15,5 𝑚𝑚𝑚𝑚

Taipumaraja puiselle sillalle on:
𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝐿𝐿
6800
=
= 17 𝑚𝑚𝑚𝑚
400
400

Sillan taipumien maksimiarvot on saatu asettamalla LM1 mukaiset telit määrävimpään kohtaan sillan reunaan.
Kantavan liimapuupalkin maksimitaipuma on 15,5 mm (tulokset 10-4m).

Ingelsinjoen silta
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TUKIPAINEMITOITUS

Seuraavana on esitetty liimapuupalkkien mitoitus syitä vastaan kohtisuoralle
puristukselle.
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TAIVUTUS

Päällysrakenteen liimapuupalkin voimasuureet mitoittavassa kuormitustapauksessa on
saatu STRAP-mallista:

Sillan taivutusmomenttikuvio LM1.

Ingelsinjoen silta
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VÄRÄHTELY

Ominaistaajuuden ollessa > 5 Hz tarkempaa värähtelytarkastelua ei tarvita. Palkin
ominaistaajuus on muotoa:

𝑓𝑓1 =

𝜋𝜋�𝐸𝐸𝐸𝐸/𝑚𝑚
2𝐿𝐿2

A.6.1.5

=

𝑁𝑁

𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜋𝜋∗�13,0∗109 2 ∗0,0022/63,9 𝑚𝑚
𝑚𝑚
2∗6,82

= 22,7 𝐻𝐻𝐻𝐻 > 5 Hz

Värähtely OK.

NAULATUN SYRJÄLANKUTUKSEN MITOITUS

Naulatun syrjälankutuksen mitoitus leikkauksen suhteen on laskettu käsin käyttämällä
NCCI 1:n LM2 kuormitusta:
- 200 kN 0,6x0,35m2 alueelle
- Sahatavara C30
- Käyttöluokka 3
- Kuorman aikaluokka: hetkellinen

Ingelsinjoen silta

𝐹𝐹𝑑𝑑 =
𝑉𝑉𝑑𝑑 =
𝜏𝜏𝑑𝑑 =

185𝑚𝑚𝑚𝑚
600𝑚𝑚𝑚𝑚

∗ 200𝑘𝑘𝑘𝑘 ∗ 1,35 = 83,3 𝑘𝑘𝑘𝑘

83,3 𝑘𝑘𝑘𝑘
= 41,6 𝑘𝑘𝑘𝑘
2

1,5 ∗ 0,0416𝑘𝑘𝑘𝑘
= 1,02 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2
0,35 ∗ 0,175

𝑓𝑓𝑣𝑣,𝑑𝑑 =

𝑓𝑓𝑣𝑣,𝑘𝑘
4,0
𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
∗ 0,9 = 2,57
1,4
𝑚𝑚𝑚𝑚2
𝛾𝛾𝑀𝑀

𝜏𝜏𝑑𝑑 < 𝑓𝑓𝑣𝑣,𝑑𝑑

Leikkaus OK. (39,7 %)
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