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Tiivistelmä 

 

Kaaret kantavat kuormia pääosin puristusvoimalla, joten ne ovat tehokkaita suoriin 

palkkeihin verrattuna. Kaaren muodon voi iteroida taivutusmomentittomaksi ha-

lutulle kuormitukselle rakenteen puristusviivaa hyödyntämällä. Optimointi voi kui-

tenkin johtaa hoikkaan rakenteeseen, joka on altis stabiiliusongelmille. Siltojen 

kuormat ovat verrattain suuria, jolloin kaaren stabiiliuden tutkimisen tärkeys ko-

rostuu. 

Diplomityön tavoitteena on selvittää kaarisillan toimintaperiaatetta ja stabii-

liutta, erityisesti kun kyseessä on teräslevyistä hitsattu kotelopalkki. Tutkimus si-

sältää kirjallisuustutkimuksen ja soveltavan tapaustutkimuksen. Kirjallisuustutki-

muksessa käsitellään rakenneanalyysiä ja kaarirakenteille ominaisia epästabiilius-

muotoja. Muun muassa kaaren globaali tasonurjahdus, tasosta poispäin suuntau-

tuva nurjahdus tai lokaalit lommahdukset voivat rajoittaa kapasiteettia. 

Tutkimuksen laskentaosuus on kaksiosainen. Laskentaosissa tavoitteena on löy-

tää kaarille määräävät nurjahdusmuodot ja niitä vastaavat kriittisten kuormaker-

toimien arvot. Ensiksi verrataan kaksinivelkaarelle laskettuja numeerisia FEM-tu-

loksia eurokoodin SFS-EN 1993-2 analyyttisten nurjahduskaavojen tuloksiin. Ra-

kennemallien luotettavuutta tutkitaan sauva- ja kuorimalleilla. Tulosten mukaan 

nurjahdusvoimissa ei ollut ristiriitoja käytetyillä elementtimäärillä tai elementti-

verkoilla. 

 Sovellusosassa teräskaarisillalle suoritetaan lineaarinen nurjahdusanalyysi ja 

vertaillaan rakennemalleja RFEM-ohjelmalla ja sen lisämoduuleilla. Lisäksi teh-

dään geometrisesti epälineaarinen nurjahdusanalyysi, jossa otetaan huomioon al-

kuepätarkkuudet. Lineaarisen analyysin tuloksena saadaan johdonmukaiset kuor-

makertoimien arvot sekä tarkalla että yksinkertaisella FEM-mallilla. Likimain sa-

mat nurjahdusmuodot kyetään löytämään sauva- ja kuorimalleista. Tutkituilla 

kuormilla määrääväksi tulee useimmiten kaaren tasosta poispäin suuntautuva nur-

jahdus. Saatuja tuloksia ja havaintoja voi käyttää globaalien ja lokaalien stabii-

liusongelmien tunnistamiseen siltasuunnittelussa. 
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Abstract 

 

In arches, loads are carried mainly by compressive forces which makes them effi-

cient in comparison to straight beams. For each load, it is possible to find a form 

corresponding to the compression line of a momentless structure. However, opti-

mization can result in a slender structure that is prone to instability. The im-

portance of verifying the stability is crucial in the design of bridge structures. 

This thesis aims to investigate the structural behaviour and stability of arch 

bridges with focus on welded box sections. Methods include a literature review and 

a case study. The literature review covers structural analysis and buckling modes 

related to arches. For example, in-plane and out-of-plane buckling of the arch as 

well as local buckling may limit the capacity. 

The calculation part is divided into two parts. The goal is to find the buckling 

mode shapes and the corresponding values of the critical load factors. In the first 

phase, numerical FEM results calculated for a two-hinged arch are compared with 

analytical buckling formulas given in the Eurocode SFS-EN 1993-2. The reliability 

of the finite element models is examined between the beam and shell models. The 

conclusion is that the buckling results are consistent with the number of beam ele-

ments or FE mesh used. 

In the case study, a linear buckling analysis is performed for a steel arch bridge 

and different FEM-models are compared using RFEM calculation program and its 

add-on modules. Also, a geometrically nonlinear buckling analysis with imperfec-

tions is performed. The main results of the linear analysis are that the models pro-

duce similar values of critical load factors for both the accurate and simplified FEM-

models. Approximately the same buckling mode shapes are found with the beam 

and shell models. In most cases, the out-of-plane buckling is found to be dominant 

with the studied loads. The obtained results and observations can be used to iden-

tify global and local stability problems in bridge design. 

 

Keywords  arch bridge, stability, finite element method, buckling, local buckling, 
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Merkinnät 
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A poikkileikkausala 

D levyn taivutusjäykkyys 

E kimmokerroin 

Ed kuormien vaikutuksen mitoitusarvo 

EI taivutusjäykkyys 

Iy jäyhyysmomentti y-akselin suhteen 

Iz jäyhyysmomentti z-akselin suhteen 

K kerroin 

KFI kuormakerroin 

Lcr kriittinen nurjahduspituus 

M taivutusmomentti 

Ncr kriittinen nurjahdusvoima 

NEd aksiaalisen normaalivoiman mitoitusarvo 

Nb,Rd puristetun sauvan nurjahduskestävyyden mitoitusarvo 

Qk,1 määräävä muuttuvan kuorman ominaisarvo 

Qk,i muun samanaikaisen muuttuvan kuorman i ominaisarvo 

R kaarevuussäde 

a katenaarin parametri 

b poikkileikkauksen leveys 

e0 alkuepätarkkuuden amplitudin suurin arvo 

f kaaren korkeus 

fy myötöraja 

h poikkileikkauksen korkeus 

kσ levyn lommahduskerroin 

l jännemitta 

lFE elementin sivunpituus 

m puoliaaltojen luku 

n puoliaaltojen luku 

s kaaren pituuden puolikas 

t levyn paksuus 

tf laipan paksuus 

tw uuman paksuus 

u siirtymä 

Δ muutos; siirtymä 

Π kokonaispotentiaalienergia 

Ψ jännitysjakauma 

α epätarkkuustekijä 

αcr kriittinen kuormakerroin 

β kaaren nurjahduskerroin 
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γM0 osavarmuusluku 

γM1 osavarmuusluku 

𝜆 ̅ muunnettu hoikkuus 

ν Poissonin luku 

φ kiertymä 

χ pienennystekijä  

ψ0 muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 

ψ1 muuttuvan kuorman tavallisen arvon yhdistelykerroin 

ψ2 muuttuvan kuorman pitkäaikaisarvon yhdistelykerroin 

 

Operaattorit 
 

Σi summa indeksin i yli 

 

Lyhenteet 
 

DOF vapausaste (degree of freedom) 

EN eurooppalainen standardi 

FEA elementtimenetelmää hyödyntävä analyysi (finite ele-

ment analysis) 

FEM elementtimenetelmä (finite element method) 

FE mesh elementtiverkko (finite element mesh) 

GNIA geometrisesti epälineaarinen analyysi, jossa epätark-

kuudet huomioitu (geometrically nonlinear analysis 

with imperfect model) 

KRT käyttörajatila 

LBA lineaarisen kimmoteorian mukainen haarautumisana-

lyysi (linear bifurcation analysis) 

LM liikennekuormakaavio 

MRT murtorajatila 

NCCI eurokoodin soveltamisohje (Non-Contradictory Com-

plementary Information) 

RFEM Dlubal RFEM 5.28 -laskentaohjelma 

RF-IMP RFEM-ohjelman lisämoduuli epätarkkuuksien luontiin 

RF-STABILITY RFEM-ohjelman lisämoduuli stabiiliuden analysointiin 

ROBOT Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 -

laskentaohjelma 
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1 Johdanto 
 

Kaarisillan tehokkuus perustuu ominaisuuteen, jossa tuelle muodostuu vaa-

kasuuntainen tukivoima ilman ulkoista vaakakuormitusta. Kullekin kuormi-

tukselle on löydettävissä rakenteen puristusviivaa vastaava kaaren muoto, 

jossa ei ole taivutusmomenttia. Optimointi voi kuitenkin johtaa hoikkaan ra-

kenteeseen, joka toimii erinomaisesti yhdellä kuormitusyhdistelmällä, mutta 

on muilla altis stabiiliusongelmille. Siltakontekstissa kaarien jännevälit ovat 

pitkiä ja kuormat verrattain suuria, jolloin stabiiliusongelmien tutkimisen 

tärkeys korostuu. 

Historiassa kaaria on rakennettu heikosti vetoa kestävistä materiaaleista, 

joissa taivutuksen eliminointi on ollut perusedellytyksenä rakenteen kanto-

kyvylle. Tällaisia ovat esimerkiksi olleet massiiviset muuratut holvikaaret tai 

kivilohkoista kootut kivisillat. Nykyisin kaarisiltoja tehdään puusta, teräk-

sestä tai teräsbetonista. Myös liittorakenteiset kaaret eli betonilla täytetyt te-

räsputket ovat yleistyneet. Tässä tutkimuksessa keskitytään teräksisiin kote-

lorakenteisiin. Suomessa on toteutettu 2010-luvulla muutamia kaarisilta-

hankkeita, joissa on käytetty teräksisiä kotelopalkkeja kantavana rakenne-

osana. Näistä esimerkkeinä ovat Helsingissä sijaitsevat kevyen liikenteen sil-

lat Isoisänsilta (avattu 2016) sekä Auroransilta (avattu 2012).  

Aikaisempaa kaarirakenteiden stabiiliuteen liittyvää tutkimustietoa on 

saatavilla jonkin verran.  Esimerkiksi Timoshenko ja Gere (1961) ovat Theory 

of Elastic Stability -teoksessaan koonneet ympyrä-, katenaari- ja paraabeli-

kaarelle lineaarisen nurjahdusvoiman laskennan kaavoja sekä kaaren reuna-

ehtoihin liittyviä kertoimia. Kyseisestä teoksesta kuitenkin puuttuu käytän-

nön siltarakentamisen olennainen tapaus, jossa kansi ripustetaan vetotan-

goilla kaarirakenteesta. Tuoreemmissa tutkimuksissa on käytetty apuna ele-

menttimenetelmään perustuvia FEA-ohjelmia. Kaarien nurjahdusvoimien 

vertailua ovat tehneet esimerkiksi Palkowski (2012) ja Žilėnaitė (2019), joista 

molemmat suhtautuivat terässiltojen eurokoodin EN 1993-2 mukaiseen kaa-

rien nurjahdusmitoitukseen varauksella. 

Tämän diplomityön tutkimuskysymyksinä on selvittää kaarisillan raken-

teellista toimintaperiaatetta ja stabiiliutta, erityisesti kun kyseessä on teräs-

levyistä hitsattu kotelopalkki. Toisena tutkimuskysymyksenä on vertailla 

käytetyn rakennemallin luotettavuutta kaaren numeerisissa FEM-laskel-

missa. 

Luvussa 2 on esitelty yleisesti stabiiliusteorian perusteita ja kaarelle omi-

naisia tapoja menettää rakenteen tasapainotila. Luvussa 3 käsitellään kaaren 

rakenteellista toimintaa ja esitetään erilaisia vaihtoehtoja kaaren geometrian 

määritykseen, tukien reunaehtoihin ja vetotankojen asetteluun. Tehdyillä ra-

kennevalinnoilla on huomattavia vaikutuksia kaaren ulkonäön ja rakenteel-

lisen käyttäytymisen kannalta.  Myös materiaalimenekin optimoinnin kan-

nalta olisi tärkeä kiinnittää huomiota edellä mainittuihin seikkoihin. 
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Tutkimuksen laskentavaihe koostui kahdesta eri osasta. Laskentaosissa 

tavoitteena oli löytää kaarille määräävät nurjahdusmuodot ja niitä vastaavat 

kriittiset kuormakertoimet. Luvussa 4 tutkittiin elementtimallin ja element-

tiverkon vaikutusta kriittisten nurjahdusvoimien laskentatuloksiin itse vali-

tulla kaarirakenteella. Laskentaan sisältyi nurjahdustarkasteluja yksinkertai-

sella 60 metrisellä teräskaarisillalla, jossa vertailtiin numeerisia ja analyytti-

siä laskentatuloksia sekä pohdittiin stabiiliuden ongelmakohtia pelkkää lii-

kennekuorman ominaisarvoa ja lineaarista analyysiä käyttäen. Laskennassa 

on vertailtu tuloksia terässiltojen eurokoodiin. Saadut havainnot olivat tär-

keitä varsinaisen tapaustutkimuksen analyysin kannalta. 

Luvun 5 sovellusesimerkissä tehtiin numeerinen stabiiliusanalyysi ava-

ruuskaarevalle teräskaarisillalle RFEM-ohjelmalla ja vertailtiin sauva- ja 

kuorimallien eroja. Laskentakuormiksi valittiin eurokoodien ja sovellusoh-

jeiden mukaiset kevyen liikenteen siltojen suunnittelukuormat sekä kuormi-

tusyhdistelmä. Varsinaista mitoitustyötä tai poikkileikkausten optimointia ei 

kuulunut tutkimukseen. Viimeisenä luvussa 6 koottiin tutkimuksen keskei-

simmät johtopäätökset sekä pohdittiin kaarisiltoihin liittyviä jatkotutkimus-

tarpeita. 
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2 Kaarirakenteiden stabiilius ja rakenneanalyysi 
 

Rakenteiden mekaniikka voidaan jakaa statiikan ja dynamiikan osa-aluei-

siin. Toinen jaottelutapa on lineaarinen ja geometrisesti tai materiaalisesti 

epälineaarinen. Stabiiliusteoria sisältää ominaisuuksia näistä molemmista ja 

se on keskeinen osa-alue rakennesuunnittelussa, erityisesti puristetuissa ja 

hoikissa poikkileikkauksissa sekä jännemitaltaan pitkissä sauvoissa tai le-

vyissä.  

Stabiiliuden menetys on luonteeltaan epälineaarinen ja dynaaminen ta-

pahtuma, joten epälineaarisen laskennan käyttöönotto on erityisen tärkeää 

aina, jos on mahdollista, että analysoitava rakenne menettää stabiiliutensa 

jollakin mahdollisella kuormitusyhdistelmällä. Mikäli halutaan tutkia raken-

teen käyttäytymisestä ennen ja jälkeen stabiilisuuden menetyksen, mutta ei 

sen aikana, voidaan tapahtuma mallintaa ja laskea käyttäen statiikan lähes-

tymistapaa. Mikäli halutaan tarkastella rakenteen liiketilaa, jännityksiä ja 

muodonmuutoksia juuri stabiilisuuden menetyksen aikana on käytettävä dy-

namiikan lähestymistapaa. (Pajunen, 1998 s. 16–17.)  

Puhuttaessa stabiiliuden menetyksestä, pilarirakenteiden kohdalla viita-

taan tavallisesti nurjahdukseen, palkkirakenteiden kohdalla kiepahdukseen 

ja levyissä tai ohuissa laatoissa lommahdukseen. Avoprofiileista muodostu-

vassa kaaressa kaikki voivat olla mahdollisia tutkittavia tapauksia. Raken-

teen kokonaisvakaus on myös mietittävä tarkkaan erityisesti rakennusvai-

heessa. Stabiiliuden kannalta keskeistä on huomioida erilaiset geometriset 

epätarkkuudet kuten rakenteen alkuvirheet ja tukien reunaehdot eli kierty-

mien ja siirtymien vapausasteet. Kaarevien ja/tai muuttuvien poikkileik-

kausten käyttö tuo mukanaan haasteita analyyttiseen laskentaan, sillä use-

asti normeissa tehdyt alkuolettamukset rajaavat laskentakaavojen käytön lä-

hinnä perustapauksiin. Numeeristen menetelmien kuten FEM-ohjelmien 

käyttö on yleistynyt paljon. FEM-tulosten ja käsinlaskennan vertailu on 

usein aikaa vievää. Rakennesuunnittelijalla tulee olla riittävä ymmärrys ra-

kennemallin toimintaperiaatteista ja käytettyjen asetusten vaikutuksesta. 

FEM-rakennemallin tulisikin vastata todellista rakennetta riittävän tarkasti. 

Palkkiteoria ei välttämättä anna riittävästi tietoa lokaaleista stabiiliusongel-

mista rakenteessa. Paikallisia jännityksiä voidaankin tutkia esimerkiksi levy-

teoriaa käyttävän rakenneanalyysin avulla, vaikkakin iterointivaiheessa ky-

seistä mallia on työlästä muokata ja se vaatii paljon laskentatehoa ja -aikaa.  

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään muutamia tunnettuja kaarirakentei-

den stabiiliusilmiöitä. Aihepiirinä rakenteiden stabiilius on varsin laaja, jo-

ten pääpainona rajauksessa on hitsattuja teräskotelorakenteita koskevat il-

miöt.  
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2.1 Rakenteen tasapainotila 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Stabiiliuden arviointiin voidaan käyttää useita menetelmiä, kuten energia-, 

tasapaino-, epäkeskisyys- ja kinemaattinen menetelmää (Tuomala, n.d., s. 1–

2). Energiamenetelmä perustuu rakenteen kokonaispotentiaalienergiaan Π, 

joka on muodonmuutosenergian U ja ulkoisten voimien potentiaalin V 

summa. Ehtona tasapainolle on, että potentiaalifunktion ensimmäinen vari-

aatio δΠ on nolla. Tasapainotilan laatu selvitetään toisen variaation δ2Π etu-

merkin avulla. Jos δ2Π on positiivinen, myös potentiaalienergian muutos ΔΠ 

on positiivinen. Wierzbicki (2013a, s. 2) mukaan energiamenetelmä voidaan 

jaotella seuraavasti: 

 

𝛿2𝛱 {

> 0, positiivinen (stabiili)
= 0, nolla (indifferentti)

< 0, negatiivinen (labiili).
 (1) 

 

Rakenteen tasapainotila on luonteeltaan joko stabiili, labiili (epästabiili) tai 

indifferentti (epämääräinen). Tasapainotilan konseptia voidaan havainnol-

listaa vierivän pallon avulla. Kuvassa 1 esitetään potentiaalienergian muu-

toksen ja siirtymän yhteys eri tapauksissa. Kun rakennetta poikkeutetaan 

pienen häiriön δu verran, stabiilissa tapauksessa se palaa alkuperäiseen ti-

laansa. Tasapainoasema on indifferentti, kun rakenne on välinpitämätön 

pienelle häiriölle. Labiilissa tapauksessa pienikin siirtymä aiheuttaa äärelli-

sen poikkeaman tasapainotilasta ilman paluuta takaisin. (Yoo & Lee, 2011, s. 

3; Tuomala, n.d., s. 1.)  

 

 
Kuva 1: Havainnekuva jäykän kappaleen stabiilista, indifferentistä ja epästa-

biilista tasapainotilasta (Wierzbicki, 2013a, s. 1). 

 

2.2 Kaaren nurjahduskestävyys 
 

Rakenneosan nurjahtamisella tarkoitetaan huomattavaa ja äkillistä poikit-

taisliikettä sauvan puristussuuntaan nähden. Erilaisten profiilien nurjahdus-

tavat vaihtelevat, mutta mahdollisia nurjahdusmuotoja ovat taivutusnurjah-

dus eli tasonurjahdus sekä vääntönurjahdus (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 107). 

Lisäksi on vielä taivutusvääntönurjahdus. Nurjahdusmuodoista toteutuu se, 
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joka vaatii vähiten muodonmuutosenergiaa (Kaitila, 2010, s. 73). Rautaruu-

kin Hitsatut profiilit EN 1993 -käsikirjassa on lueteltu keskeiset nurjahdus-

tavat profiilin mukaan mitoitusta varten. 

 

Koteloprofiilit: 

▪ taivutusnurjahdus molempien pääjäyhyysakselien suhteen. 

Kaksoissymmetriset tai pistesymmetriset avoprofiilit: 

▪ taivutusnurjahdus molempien pääjäyhyysakselien suhteen 

▪ vääntönurjahdus. 

Epäsymmetriset tai vain yhden akselin suhteen symmetriset avoprofiilit: 

▪ taivutusnurjahdus molempien pääjäyhyysakselien suhteen 

▪ vääntönurjahdus 

▪ taivutusvääntönurjahdus. (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 108.) 

 

Tutkimuksessa käsitellään teräslevyistä hitsattuja koteloprofiileja. Kuvassa 2 

on esitetty miltä sellainen voisi näyttää. Graafinen poikkileikkauspiirustus 

on hyödyksi esittää, koska profiilien merkintätavat sekä käytetyt suureet 

saattavat vaihdella, ja muun muassa symmetrisen ja epäsymmetrisen profii-

lin tunnistaminen on helpompaa. 

 

 
Kuva 2: Hitsattu kotelopoikkileikkaus. (Piirretty mukaillen SFS-EN 1993-1-1, 

2005, s. 63.) 
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Normaalissa suorassa kotelopilarissa nurjahduskestävyys saadaan tarvitta-

essa samansuuruiseksi molempien pääakselien y ja z suhteen, mutta kaari-

rakenteessa tilanne ei ole yhtä helposti analysoitavissa.  

Kuvassa 3 esitetään kaarirakenteiden globaaleja epästabiiliusmuotoja pis-

tekuorman tapauksessa, kuten läpilyönti (a), tasonurjahdus (b) ja tasosta 

poispäin suuntautuva nurjahdus (c). Muitakin kuormitusvaihtoehtoja on, ja 

kuorman sijainnilla on merkitystä. Esimerkiksi tasajakautunut liikenne-

kuorma koko jännevälissä voi olla stabiiliuden kannalta määräävin tasosta 

poispäin nurjahduksessa, koska se tuottaa suurimman normaalivoiman. Ta-

sonurjahdus saattaa tulla määrääväksi epäsymmetrisessä kuormitustilan-

teessa, jossa puolet jännevälistä on kuormitettu, sillä se tuottaa kaareen epä-

edullisen taivutusmomenttipinnan. 

 

 
Kuva 3: Pistekuorman aiheuttamia kaarirakenteiden globaaleja epästabii-

liusmuotoja. Läpilyönti (a), tasonurjahdus (b) ja tasosta poispäin nurjahdus 

(c). (Spoorenberg, Snijder, Hoenderkamp & Beg, 2012, s. 10.) 

 

Siltarakenteissa kaarevan sauvan nurjahduskapasiteetin määrittämiseen ei 

voida suoraan soveltaa kimmoteorian mukaista Eulerin nurjahduskuorman 

kaavaa. Eulerin kaavan keskeisenä oletuksena on sauvan suoruus alkutilan-

teessa. Lisäksi Eulerin tunnetussa nurjahduksen peruskaavassa poikkileik-

kaus oletetaan vakioksi sauvan nurjahduspituudella. Kaarirakenteissa poik-

kileikkaus saattaa muuttua kaaren mitalla esimerkiksi lujuusteknisistä tai ul-

konäkösyistä johtuen. Lisäksi globaalissa tarkastelussa mahdolliset vetotan-

got stabiloivat puristettua kaarirakennetta tason suuntaisessa nurjahduk-

sessa. Kaari voi tosin muodostua myös murtoviivasta vetotankojen solmupis-

teiden välillä. Tietokoneavusteinen FEA-ohjelmalla suoritettu nurjahdus-

analyysi tulee varmasti kyseeseen erikoisempien kaarien rakennesuunnitte-

lussa, koska kirjallisuudesta löytyvät perustapaukset eivät välttämättä kata 

sovelluskohteissa tarvittavia tapauksia. 

Terässiltojen eurokoodin SFS-EN 1993-2 (2006) liitteessä D on opastettu 

nurjahduskestävyyden laskentaa terässiltojen kaarirakenteissa. Nurjahdus-

voimat on laskettava erikseen tason suunnassa ja tasoa vasten kohtisuorassa 

suunnassa eli molempien pääjäyhyysakselien suhteen. On ilmeistä, että nur-

jahduspituudet ovat erilaiset suuntien välillä. Seuraavien kaavojen tapauk-

sissa kaaren perustukset oletetaan siirtymättömiksi, sillä efektiivinen nur-

jahduspituus muuttuisi kaaren kantojen levitessä ulospäin. Tason 
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suuntaisessa globaalissa nurjahduksessa on nurjahduspituutena Lcr=βs. 

Kaaren kimmoteorian mukainen kriittinen kuorma tason suuntaisessa nur-

jahduksessa voidaan laskea kaavalla (2): 

 

𝑁𝑐𝑟 = (
𝜋

𝛽𝑠
)

2

𝐸𝐼𝑦, (2) 

missä 

 

𝑁𝑐𝑟 on voima kaaren tuilla, 

𝐸𝐼𝑦 on kaaren taivutusjäykkyys, kun kaarta taivutetaan tasossa, 

𝛽 on kaaren nurjahduskerroin, SFS-EN 1993-2 taulukon D.4 tai kuvan 

D.4 mukaisesti ja 

𝑠 on kaaren pituuden puolikas (SFS-EN 1993-2, 2006, s. 97). 

 

Vapaasti tuetun kaaren globaalissa tasosta poispäin tapahtuvassa nurjah-

duksessa nurjahduspituutena on Lcr=βl ja kriittinen kuorma lasketaan kaa-

valla (3): 

 

𝑁𝑐𝑟 = (
𝜋

𝛽𝑙
)

2

𝐸𝐼𝑧 , (3) 

missä 

 

𝑁𝑐𝑟 on voima kaaren tuilla, 

𝐸𝐼𝑧 on kaaren taivutusjäykkyys, kun kaarta taivutetaan tasosta poispäin, 

𝛽 on kaaren nurjahduskerroin SFS-EN 1993-2 taulukoiden D.6 ja D.7 

mukaisesti, β=β1β2 ja 
𝑙 on kaaren jänneväli (SFS-EN 1993-2, 2006, s. 97). 

 

Tuulisiteillä tai päätyportaaleilla varustetut kaaret jäävät tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle, joten niitä ei tässä käsitellä. Eurokoodissa SFS-EN 1993-2 

(2006, s. 101) on niille oma menetelmänsä nurjahduskertoimen β laske-

miseksi tasosta poispäin tapahtuvassa nurjahduksessa. 

 

2.3 Sauvan kiepahdus 
 

Kiepahduksella tarkoitetaan tilannetta, jossa vahvan akselin suhteen taivu-

tetun sauvan puristuslaippa nurjahtaa sivusuunnassa ja samalla sauva kier-

tyy pituusakselinsa ympäri. Avoprofiilit kuten I- ja H-profiilit ovat kiepah-

duskestävyydeltään selvästi heikompia kuin neliön ja suorakaiteen muotoi-

set suljetut teräsrakenneputket. Esimerkiksi rakenneputkilla on kotelomai-

sen poikkileikkauksen ja suuren vääntöjäykkyyden vuoksi erityisen hyvä kie-

pahduskestävyys. Kiepahdus voi tosin olla määräävä pienen b/h-suhteen 
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suorakaideputkilla. (SSAB Europe Oy, 2016, s. 90). Sauva, jota taivutetaan 

heikomman akselin suhteen, ei kiepahda (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 140). 

 

2.4 Levyn lommahdus 
 

Globaalin nurjahduksen lisäksi poikkileikkauksen osissa voi tapahtua paikal-

lisia lommahduksia. Lommahduksella tarkoitetaan ilmiötä, jossa tasossa 

kuormitettu levy taipuu äkillisesti tietyllä puristus- tai leikkausvoiman ar-

volla. Hoikat laipat voivat esimerkiksi lommahtaa puristuksesta sekä hoikat 

uumat puristuksesta tai leikkauksesta. Levyistä muodostetut teräsrakenteet 

kuten hitsatut kotelopalkit saattavat siis deformoitua paikallisesti. Jännitys-

tilaa kutsutaan nimellä lommahdusjännitys.  

Kuva 4 voisi esittää puristettua kotelorakennetta, jonka lommahdusmuo-

toja ja -jännityksiä tutkitaan yksinkertaistaen eli irrottamalla rakenteesta 

yksi levyosa. Lommahtaneen kotelon nurkissa ei oleteta vaikuttavan taivu-

tusmomentteja eri levyosien välillä, joten reunaehdoiksi tulee silloin vapaasti 

tuettu (Timoshenko & Gere, 1961, s. 356). 

 

 
Kuva 4: Puristetun kotelon eräs lommahdusmuoto (Wierzbicki, 2013b, s. 

8). 

 

Teräsrakenteissa käytetyn poikkileikkausluokituksen tarkoituksena on tun-

nistaa missä laajuudessa poikkileikkausten paikallinen lommahdus rajoittaa 

poikkileikkausten kestävyyttä ja kiertymiskykyä (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 

42). Poikkileikkausluokassa 4 vain osa poikkileikkauksesta on tehollista eli 

poikkileikkauksessa tapahtuu paikallinen lommahdus ennen kuin poikki-

leikkauksen suurin puristusjännitys jossakin taso-osassa saavuttaa myötölu-

juuden (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 78). 
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Kotelon lommahduskestävyyttä on mahdollista parantaa esimerkiksi pi-

tuussuuntaisten jäykisteiden avulla. Pitkittäisjäykisteet jakavat levykentän 

pienempiin osiin ja näin ollen levyn lommahduskestävyys paranee, eikä le-

vyn paksuutta tarvitse kasvattaa lommahduksen takia (Rautaruukki Oyj, 

2010, s. 226). Pitkittäisjäykisteet käytännössä parantavat sekä uuman leik-

kauslommahduskestävyyttä että taivutetun ja/tai puristetun poikkileikkaus-

luokan 4 uumalevyn tehollisuutta normaalijännitysten aiheuttamien lom-

mahdusten suhteen (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 154). Joissain tapauksissa 

voidaan käyttää myös poikittaisjäykisteitä muodonvääristymisen estä-

miseksi tai paikalliskuormien kuten vetotankojen voimien siirtämiseen kote-

lorakenteelle. 

 

 
Kuva 5: Lommahduksen perustapaus – yhden akselin suunnassa puristettu 

suorakaidelevy, jonka kaikki reunat ovat vapaasti tuettuja (Wierzbicki, 2013b, 

s. 1). 

 

Jäykistämättömän neljältä sivulta vapaasti tuetun levyn kimmoteorian mu-

kaista käyttäytymistä vastaava kriittinen lommahduskuorma voidaan laskea 

kaavan (4) mukaisesti, kun levyä kuormitetaan yhden akselin suunnassa: 

 

𝑁𝑥,𝑐𝑟 = 𝑘𝜎

𝜋2𝐷

𝑏2
, (4) 

missä 

 

𝑁𝑥,𝑐𝑟 on kriittinen lommahduskuorma, 

𝑘𝜎 on levyn lommahduskerroin, 

𝐷 on levyn taivutusjäykkyys, 𝐷 =
𝐸𝑡3

12(1 − 𝜈2)
 ja 

𝑏 on levyn leveys y-suunnassa (Timoshenko & Gere, 1961, s. 353). 

 

Monissa lähteissä vastaava kaava on kirjoitettu kriittisen jännityksen muo-

dossa, joka on helpommin verrattavissa käytetyn materiaalin jännitysrajoi-

hin. Kun puristusjännitys saavuttaa kaavan (5) mukaisen lommahdusjänni-

tyksen, kotelon sivut lommahtavat puoliaallon muotoiseksi (Timoshenko & 

Gere, 1961, s. 356). 
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𝜎𝑐𝑟 = 𝑘𝜎

𝜋2𝐸

12(1 − 𝜈2)
(

𝑡

𝑏
)

2

=
𝑁𝑥,𝑐𝑟

𝑡
, (5) 

missä 

 

𝜎𝑐𝑟 on kriittinen lommahdusjännitys, 

𝐸 on levyn kimmokerroin, 

𝜈 on Poissonin vakio ja 

𝑡 on levyn paksuus (mukaillen Timoshenko & Gere, 1961, s. 355). 

 

Normaalijännityksen lommahduskerroin kσ riippuu muun muassa levyn si-

vusuhteesta a/b, levyn reunaehdoista sekä parametrista m. Termi m viittaa 

puoliaaltojen lukuun pituus- eli x-suunnassa. Pienin kriittinen jännitys vas-

taa tilannetta, jossa puoliaaltojen luku on n=1 poikittais- eli y-suunnassa. 

(Wierzbicki, 2013b, s. 3–7.) Epätasaisesti kuormitetuissa levyissä lommah-

duskertoimeen vaikuttaisi myös jännitysjakauma Ψ=σ2/σ1. Taulukoituja ar-

voja erilaisille jännitystapauksille löytyy esimerkiksi kirjallisuuslähteistä tai 

SFS-EN 1993-1-5 (2005) taulukoista 4.1–4.2.  

Hitsatun kotelorakenteen sivulevyt ovat usein pitkiä leveyteensä nähden. 

Näin ollen sivusuhteen merkitys vähenee ja esimerkiksi vapaasti tuetussa le-

vyssä voidaan tyytyä konservatiivisesti arvoon kσ=4,0 tutkiessa elastista lom-

mahdusjännitystä. (Reis & Pedro, 2019, s. 511–512.) Kyseinen arvo muodos-

tuu kuvassa 6 käyrästön alarajaksi kuvan 5 kaltaiselle lommahduksen perus-

tapaukselle.  

 

 
Kuva 6: Levyn lommahduskerroin kσ vapaasti tuetulle levylle eri sivusuhteen 

a/b ja puoliaaltojen luvun m mukaan (Wierzbicki, 2013b, s. 4). 
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Epätarkkuuksien ja alkuhäiriöiden vaikutusten ennustaminen on levyraken-

teissa hankalampaa kuin sauvoissa. Levyjen geometriset virheet saattavat 

johtua esimerkiksi levyn valmistustavasta, hitsauksen jäännösjännityksistä 

tai huolimattomasta käsittelystä kuljetuksessa. 

 

2.5 Kaaren läpilyönti 
 

Niin sanottu läpilyönti-ilmiö (snap-through) koskee hoikkia ja laakeita kaari- 

ja kuorirakenteita. Se on yksi epästabiiliuden tyyppi, jossa elastinen systeemi 

siirtyy tietyllä kuorman arvolla tasapainotilasta toiseen tasapainotilaan. Ra-

kenteen muoto äkillisesti muuttuu, kunnes toinen tasapainoasema saavute-

taan. Kuvassa 7 tasapainotilojen A ja B välillä rakenteen jäykkyysmatriisi on 

negatiivinen ja käännekohdissa nolla. Kuormitustapana kaaren läpilyönnissä 

on tavallisesti kohtisuora pistekuorma kaaren puolivälissä. Toisaalta se ei ole 

ainut kuormitustilanne, jossa läpilyönnin riski on olemassa. 

Ilmiö on mallintamisen näkökulmasta melko haastava, koska tasapaino-

polun kulun seuraaminen perustuu numeerisiin menetelmiin. Tunnetussa 

Newton-Raphson -menetelmässä ongelmallista on se, että tasapainopolku 

pystytään ratkaisemaan vain ennen rajapisteen saavuttamista, koska tavalli-

sesti konvergointi epäonnistuu kriittisessä pisteessä ja sitä suuremmilla ar-

voilla (Polat & Ulucan, 2007, s. 36). Läpilyönnin mallintamiseen käytetään 

ensisijaisesti kaarenpituusmenetelmää, jossa ratkaisukäyrän seuraamista ei 

kontrolloida pelkän kuormakertoimen suhteen, vaan myös siirtymän suh-

teen käyttämällä ratkaisukäyrän parametrinä kaarenpituutta. 

 

 
Kuva 7: Kaaren läpilyönnin tyypilliset tasapainopolut havainnollistettuna 

voima-siirtymä -kuvaajalla (uudelleenjulkaistu CC BY 4.0 lisenssin alainen 

kuva lähteestä: https://doi.org/10.1063/1.4984607 © Li & Xu, 2017, s. 2). 

 

https://doi.org/10.1063/1.4984607
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Läpilyönti voidaan ottaa mitoitustarkastuksissa huomioon. Kaaren läpilyönti 

oletetaan eurokoodin SFS-EN 1993-2 (2006, s. 99) mukaan estetyksi, jos 

kaavan (6) epäyhtälö toteutuu: 

 

𝑙√
𝐸𝐴

12𝐸𝐼𝑦
> 𝐾, (6) 

missä 

 

𝐴 on poikkileikkauksen pinta-ala, 

E on materiaalin kimmokerroin, 

𝐼𝑦 on jäyhyysmomentti ja 

𝐾 on reunaehtoja vastaava kerroin SFS-EN 1993-2 taulukon D.5 mukai-

sesti (SFS-EN 1993-2, 2006, s. 99). 

 

Kertoimelle K on eurokoodissa SFS-EN 1993-2 taulukoitu arvot korkeus-pi-

tuussuhteilla f/l=0,05–0,20. Toisaalta todellisen teräskaarisillan rakenteet 

joudutaan mitoittamaan niin jäykiksi, etteivät ne ole kovin herkkiä läpilyön-

nille. Siirtyminen tasapainotilasta toiseen ei ole siltarakenteissa toivottavaa, 

vaan suorastaan katastrofaalista. 

 

2.6 Toisen kertaluvun vaikutukset 
 

Toisen kertaluokan analyysissä rakenteen kuormia lisätään askelittain. En-

nen uutta kuorman lisäystä lasketaan edellisen kuormitustilanteen mukai-

nen rakenteen muoto. Kuormaa lisätään kohtiin, jotka päätetään sen jälkeen, 

kun edellisen kuorman lisäyksen vaikutus muodonmuutokseen on laskettu. 

Tällä tavoin otetaan huomioon kaikkien muodonmuutosten vaikutus sisäi-

siin voimiin, myös vaakasuorassa suunnassa tapahtuvan muodonmuutok-

sen. Analyysi tehdään elementtimenetelmään perustuvien tietokoneohjel-

mien avulla.  (Suomen Liimapuuyhdistys ry & Puuinfo Oy, 2015, s. 188.) 

Toisen kertaluvun vaikutuksilla tarkoitetaan käytännössä rakenteen siir-

tymätilasta johtuvaa taivutusmomenttien tai sisäisten voimien kasvua tai 

muuttumista. Kuvassa 8 näkyvät tasonurjahdusmuodot eri analyysityypeillä 

osoittavat, että ensimmäisen ja toisen kertaluvun analyysien välillä on mer-

kittävä ero. 
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Kuva 8: Erään kaaren nurjahdusmuotoja ensimmäisen ja toisen kertaluvun 

analyyseillä (Iles, 2012, s. 11). 

 

Stabiiliusanalyysin yhteydessä lasketaan kriittinen kuormakerroin αcr. Kuor-

makerroin kuvaa, kuinka moninkertaisesti annettua mitoituskuormaa voi-

daan kertoa ennen kimmoteorian mukaista kokonaisstabiiliuden menetystä. 

Standardin SFS-EN 1993-1-1 (2005) kohdan 5.2.1 mukaan toisen kertaluvun 

vaikutuksia ei kuitenkaan tarvitse huomioida, mikäli kuormakerroin toteut-

taa ehdot: 

 

▪ 𝛼𝑐𝑟 ≥ 10, kimmoteorian mukaisessa rakennetarkastelussa 
▪ 𝛼𝑐𝑟 ≥ 15, plastisuusteorian mukaisessa rakennetarkastelussa (SFS-

EN 1993-1-1, 2005, s. 30). 

 

FEM-laskentaohjelmistoista löytyy usein integroituna kuormakertoimen 

määrittävä työkalu. Jos kriittinen arvo toteuttaa ehdon αcr<10, toisen kerta-

luvun analyysi on tarpeen suorittaa. Kuormakerrointa käytetään tyypillisesti 

määrittämään, onko kyseessä sivusiirtyvä vai sivusiirtymätön rakenne. 

Ensimmäisen kertaluvun nurjahdusanalyysi antaa nurjahduksen omi-

naismuodot, jotka liittyvät alkuperäiseen geometriaan. Toisaalta puristuk-

sesta johtuva kaaren kokoonpuristuminen pyrkii suoristamaan kaaren muo-

toa ja se kasvattaa normaalivoiman ja venymän arvoja. Laakeissa kaarissa se 

voi aiheuttaa jopa läpilyönnin. Näin ollen todenmukaisempi nurjahdusvoima 

saadaan toisen kertaluvun analyysillä. (Iles, 2012, s. 11.) Todellisessa raken-

teessa kokoonpuristumisesta aiheutuva siirtymätila ei vastaa taivutusmo-

mentittomalle kaarelle laskettua muotoa (Järvenpää, 2021, s. 146). 

 

2.7 Alkuepätarkkuudet 
 

Kaikki rakenteen muodon poikkeamiset mitoitustarkastelujen mukaisesta 

ideaalisesta perusmuodosta ovat epätarkkuuksia (Kaitila, 2010, s. 59). Todel-

lisen rakenteen stabiiliuteen vaikuttavia geometrisia virheitä voivat olla esi-

merkiksi rakennusosan käyryys, kiertymä, kaltevuus, aaltomaisuus, poik-

keavuus suorakulmaisuudesta sekä hitsatuissa profiileissa kokoamisesta ja 

valmistustoleransseista johtuvat virheet. Lähes kaikki rakenteet ovat epätäy-

dellisiä myös materiaalin ja kuormien sijainnin suhteen. Esimerkiksi 
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kuorman epäkeskisyys tai alkukaarevuus rakenteessa luovat puristussau-

vaan taivutusmomenttia, joka pienentää kriittistä nurjahduskuormaa.  

Suomessa teräsrakenteisille silloille on annettu rakenneosia koskevia eri-

tyistoleransseja Väyläviraston NCCI T (2020) -dokumentissa eli standardin 

SFS-EN 1090-2 -soveltamisohjeessa. SFS-EN 1090-2 jaottelee hitsatuille 

profiileille kahdenlaisia geometrisia toleransseja, jotka ovat olennaiset geo-

metriset toleranssit ja toiminnalliset geometriset toleranssit (Rautaruukki 

Oyj, 2010, s. 557). Hitsatuissa kotelorakenteissa toiminnallisia valmistusto-

leransseja ovat esimerkiksi levyjen leveydet, kiertymä, suorakulmaisuus ja 

levykentän tasomaisuus (Rautaruukki Oyj, 2010, s. 567). Yleisesti teräsra-

kenteissa epätarkkuutta aiheuttavat myös hitsaus tai valssauksesta johtuvat 

jäännösjännitykset. 

Globaaleja alkuepätarkkuuksia koskevia taulukkoarvoja teräsrakenteisille 

kaarille on annettu eurokoodin SFS-EN 1993-2 (2006) taulukoissa D.8 ja 

D.9. Ne perustuvat oletettuihin nurjahdusmuotoihin, kun tuet ovat siirty-

mättömiä. Vaihtoehtoisesti käytetään SFS-EN 1993-1-1 (2005) kohdan 5.2.3 

mukaisia sauvojen paikallisia alkuepätarkkuuksia e0. Jälkimmäisessä ta-

vassa alkukaarevuuksien suuruudet riippuvat nurjahduskäyrästä ja siitä 

onko käytössä kimmoteorian vai plastisuusteorian mukainen analyysi. SFS-

EN 1993-1-1 (2005) taulukon 6.2. mukaan hitsatuilla koteloprofiileilla on 

nurjahduskäyränä yleensä b, ellei siinä ole paksuja hitsejä ja kotelon levyissä 

tietyt raja-arvot alittavat leveys-paksuussuhteet. Kaarirakenteita koskevien 

alkupoikkeamien vaikutuksista ja poikkeamien huomioonottamisesta suun-

nittelussa löytyy varsin niukasti tutkimustuloksia ja ohjeita. 

FEM-ohjelmistoista voi löytyä erilaisia ominaisuuksia, joilla geometrisia 

alkudeformaatioita voidaan käyttää alkumuotona toisen kertaluvun analyy-

sissä muokkaamatta itse rakennetta. Esimerkiksi RFEM-ohjelman RF-IMP -

lisämoduulissa epätarkkuuden luontiin voi käyttää itse valittua kuormitus-

yhdistelmää, RF-STABILITY -nurjahdusanalyysin nurjahdusmuotoa tai eu-

rokoodin mukaista sauvojen paikallista epätarkkuutta. Kahteen ensim-

mäiseksi mainittuun tapaan suunnittelijan täytyy valita alkudeformaation 

maksimiamplitudi itse. Kaarisilloissa yksi tapa voisi olla, että käyttää kaaren 

tason suuntaista alinta nurjahdusmuotoa pystytason epätarkkuuksien luon-

tiin, ja vastaavasti tasosta poispäin olevan muodon alinta nurjahdusmuotoa 

vaakatason epätarkkuuksiin. 

 

2.8 Taivutuksen ja normaalivoiman yhteisvaikutus 
 

Taivutusmomenttien ja normaalivoiman yhteisvaikutus muodostaa poikki-

leikkaukseen vinon taivutustilan (Kaitila, 2010, s. 60). Hyvin optimoidussa 

kaaressa taivutuksen osuus on minimoitu, mutta luonnollisesti taivutuspu-

ristetussa rakenteessa nurjahdusherkkyys kasvaa ja stabiiliuden tutkiminen 

korostuu. Massiivisissa kaarissa omapainon osuus on merkittävä, jolloin 

muuttuvista kuormista aiheutuva taivutusmomenttien vaihtelu on vähäistä. 
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Kevyemmät ja hoikat kaarirakenteet ovat puolestaan herkempiä taivutuk-

selle.  

Kaaria ei suositella käytettäväksi silloin, kun rakenteeseen kohdistuu suu-

ria pistekuormia. Yksittäiset pistekuormat lisäävät puristusviivan ja raken-

teen painopisteakselin välistä etäisyyttä ja kasvattavat rakenteen sisäistä tai-

vutusmomenttia. Suuret pistekuormat muuttavat tällöin kaaren käyttäyty-

mistä puristetusta rakenteesta taivutetuksi. (Suomen Liimapuuyhdistys ry & 

Puuinfo Oy, 2015, s. 178.) 

Sauvojen stabiilius tarkistetaan yhteisvaikutuskaavojen avulla. Mitoituk-

sessa taivutuksen ja puristuksen samanaikaisuus huomioidaan ja varmuutta 

lisätään erilaisten kertoimien avulla. Teräsrakenteiden eurokoodin SFS-EN 

1993-1-1 (2005) kohdan 6.3.3(4) yhteisvaikutuskaavoissa on ehtoina käyttö-

asteelle vakiopoikkileikkauksen tapauksessa:  

 
𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑦
𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑦

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇

𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑦𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1 
(7) 

  

𝑁𝐸𝑑

𝜒𝑧
𝑁𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑦

𝑀𝑦,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝜒𝐿𝑇

𝑀𝑦,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

+ 𝑘𝑧𝑧

𝑀𝑧,𝐸𝑑 + Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑

𝑀𝑧,𝑅𝑘

𝛾𝑀1

≤ 1 
(8) 

missä 

 

𝑁𝐸𝑑 , 𝑀𝑦,𝐸𝑑, 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ovat puristusvoiman ja maksimimomenttien mitoitusar-

voja, 

Δ𝑀𝑦,𝐸𝑑 , Δ𝑀𝑧,𝐸𝑑 ovat painopisteakselin siirtymisestä johtuvia moment-

teja (vain poikkileikkausluokassa 4), 

𝜒𝑦, 𝜒𝑧 ovat taivutusnurjahduksen pienennystekijöitä, 

𝜒𝐿𝑇 on kiepahduksen pienennystekijä ja 

𝑘𝑦𝑦, 𝑘𝑦𝑧 , 𝑘𝑧𝑦, 𝑘𝑧𝑧 ovat yhteisvaikutustekijöitä (SFS-EN 1993-1-1, 2005, s. 

70). 

 

Jos poikkileikkaus tai tuentatapa ei ole altis vääntömuodonmuutoksille, voi-

daan valita kiepahduksen pienennystekijäksi χLT=1,0 (Rautaruukki Oyj, 

2010, s. 195). Kotelopalkeilla katsotaan yleensä olevan hyvä vääntöjäykkyys 

eli käytännössä kiepahdus ja vääntönurjahdus ovat harvoin mitoittavia. Tai-

vutusnurjahduksen pienennystekijät χy tai χz puolestaan voivat rajoittaa ka-

pasiteettia paljonkin, jos kyseessä on hoikka rakenne. 

 

2.9 Epälineaarinen analyysi 
 

Epälineaarisuutta aiheuttavat tavallisesti kolme asiaa: geometriset epäline-

aarisuudet, materiaalin epälineaarisuudet sekä kontaktit. Nämä tekijät joh-

tavat jäykkyysmatriisiin, joka ei säily vakiona kuormituksen muuttumisen 
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aikana. Siksi tarvitaan erilainen ratkaisumenetelmä epälineaariselle tapauk-

selle verrattuna lineaariseen, jossa rakenteen jäykkyysmatriisi pysyy va-

kiona. 

Jos rakenteen siirtymät kasvavat kuormien vaikutuksesta siten, että de-

formoitunut rakenne eroaa tehtävän kannalta oleellisesti alkuperäisestä 

muodostaan, täytyy laskennassa huomioida geometrinen epälineaarisuus 

(Pajunen, 1998, s. 16). Geometrisesti epälineaarisessa analyysissä kuormite-

tun rakenteen siirtymät ovat niin suuria, että alkuperäiseen geometriseen 

muotoon perustuva laskentamalli ei pysty riittävällä tarkkuudella kuvaa-

maan rakenteen siirtymiä tai rakenteeseen syntyviä voimia ja momentteja. 

Jos rakenteen jossakin kohdassa materiaalin jännitystila ylittää suhteelli-

suusrajan tehtävän kannalta oleellisesti, täytyy materiaali mallintaa epäline-

aarisesti (Pajunen, 1998, s. 16). Materiaalimallin epälineaarisuudella tarkoi-

tetaan sitä, että materiaali ei noudata lineaarisesti kimmoisen aineen mate-

riaalimallia. Materiaali voi esimerkiksi myötää kuten metallit, murtua kuten 

vetojännityksen alainen betoni tai virua kuormitusajan mukaan kuten 

useimmat muovit ja puu. Tässä tutkimuksessa materiaaleista keskitytään te-

räkseen. Teräksessä myötörajan ylittyessä tapahtuu myötölujittumista plas-

tisen muodonmuutoksen seurauksena ja muodonmuutos on palautuma-

tonta. 

Kontaktien epälineaarisuus viittaa reunaehtojen riippuvuuteen kuormi-

tuksista. Tämä näkyy tilanteessa, jossa rakenteen tuki pystyy kantamaan esi-

merkiksi vain puristavia kuormia. Vetokuorma aiheuttaa rakenteen irtoami-

sen tueltaan, jolloin rakenteen toiminta muuttuu. 

FEM-laskennassa on mahdollista käyttää monenlaisia epälineaarisia omi-

naisuuksia sauvoille. Jos esimerkiksi tiedetään, että jokin rakenteen sauva 

kykenee vastaanottamaan ainoastaan vetokuormaa, voidaan sauvan tyyppi 

valita vetosauvaksi, eikä se silloin ota vastaan puristuskuormia. Sellaiset sau-

vat ovat usein hoikkia ja pitkiä, jolloin niiden nurjahduskestävyys on erittäin 

pieni. Kaarisillassa riipputangot voivat käyttäytyä edellä mainitulla tavalla. 

Epälineaarinen analyysi tekee laskennasta raskaamman kuin lineaarisesti 

elastisella mallilla, mutta kuvaa realistisemmin rakenteen todellista käyttäy-

tymistä. Tämän tutkimuksen jälkimmäisessä sovelluskohteessa huomioitiin 

geometrinen epälineaarisuus luomalla geometriset alkuhäiriöt FEM-malliin 

(GNIA). Tulosten todenmukaisuutta olisi saanut parannettua ottamalla mu-

kaan teräksen materiaalimallin epälineaarisuuden eli todellisen jännitys-ve-

nymä -käyttäytymisen (GMNA tai GMNIA). Stabiiliuslaskennassa voi hel-

posti unohtua, ettei materiaali välttämättä kykene vastaanottamaan monin-

kertaisten kuormien aiheuttamia jännityksiä, joita saadaan tulokseksi käyt-

tämällä lineaarisesti elastista materiaalimallia. Alla on listattu lyhyesti yleiset 

analyysityypit levyrakenteiden stabiiliustarkasteluihin: 
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▪ LA – lineaarisen kimmoteorian mukainen analyysi 

▪ LBA – lineaarisen kimmoteorian mukainen haarautumisanalyysi 

▪ MNA –materiaalisesti epälineaarinen analyysi 

▪ GNA – geometrisesti epälineaarisen kimmoteorian mukainen ana-

lyysi 

▪ GMNA – geometrisesti ja materiaalisesti epälineaarinen analyysi 

▪ GNIA – geometrisesti epälineaarinen analyysi, jossa epätarkkuudet 

huomioitu 

▪ GMNIA – geometrisesti ja materiaalisesti epälineaarinen analyysi, 

jossa epätarkkuudet huomioitu (SFS-EN 1993-1-6, 2007, s. 17–19). 

 

De Backer, Outtier ja Van Bogaert ovat tutkimuksessaan (2014) laskeneet ve-

totangoilla sidottujen ja 50–200 metriä pitkien teräskaarisiltojen nurjahdus-

kuormia. Epälineaarisella mallilla lasketut kuormat olivat konservatiivisem-

pia ja suuruudeltaan noin 10 % pienempiä kuin yksinkertaisella lineaarisella 

mallilla (De Backer, Outtier & Van Bogaert, 2014, s. 164). 
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3 Siltakaari kantavana rakenneosana 
 

Yksi kaaren tärkeimmistä tunnuspiirteistä on vaakasuuntaisen voimakom-

ponentin kehittyminen kaaren tuelle ilman ulkoista vaakasuuntaista kuormi-

tusta. Taivutusmomentit ja leikkausvoimat kaaressa ovat merkittävästi pie-

nempiä kuin saman jännevälin omaavassa suorassa palkissa juuri vaaka-

suuntaisen tukivoiman ansiosta. Kyseinen ominaisuus sallii pienempien 

poikkileikkausten käyttämisen ja johtaa taloudellisempaan lopputulokseen. 

(Udoeyo, 2020, s. 138.)  Lisäksi kaaret ovat usein myös esteettisesti miellyt-

tävän näköisiä rakenteita. Kaarisilta on varteenotettava vaihtoehto esimer-

kiksi ristikkosilloille ulkonäön ja jännevälin näkökulmasta.  

Rakennusmateriaalit asettavat tiettyjä rajoituksia kaarisilloissa. Tässä 

työssä keskitytään metalleista kuten rakenneteräksestä valmistettuihin sil-

toihin. Teräksellä poikkileikkausmuoto on melko vapaa, mutta koteloraken-

teet ovat yleisiä. Teräksisillä kotelopalkeilla stabiilius on lähtökohtaisesti 

hyvä ja kotelon suljettu muoto rajaa monia epästabiiliusilmiöitä pois. Hit-

sauksessa hyvänä puolena on se, että kaaren muoto saadaan jouhevaksi. Pyö-

reät putkiprofiilit tai avoprofiilit (H- ja I-profiilit) voidaan taivuttaa kaaren 

muotoon. Kotelorakenteinen teräskaari voidaan valmistaa konepajalla hitsa-

tuista teräslevyistä määrämittaisiin elementteihin ja hitsata asennuslohkot 

toisiinsa työmaalla.  

Puulla on suuri syynsuuntainen puristuslujuus, joten myös puu soveltuu 

kaarisillan materiaaliksi. Pohjoismaissa liimapuusta rakennetaan pääasiassa 

kevyen liikenteen siltoja, mutta viime vuosina kiinnostus puisia tiesiltoja 

kohtaan on lisääntynyt ja useita sellaisia on rakennettu (Suomen Liimapuu-

yhdistys ry ja Puuinfo Oy, 2015, s. 56). Silloissa puun käyttöä rajoittaa eniten 

puurakenteiden säilyvyysongelmat. Kaarevuus saadaan tehtyä liimapuura-

kenteilla, joiden lamellit taivutetaan kaarevaan muotoon ennen liiman ko-

vettumista.  

Alkuun kaaria rakennettiin raudoittamattomasta betonista tai teräsbeto-

nista. Jännitetyn teräsbetonin käyttö siltarakenteissa alkoi myöhemmin. 

Kaarevien valumuottien avulla saadaan aikaan halutun muotoisia kaaria ja 

poikkileikkausta voidaan tarvittaessa optimoida eri pisteissä. Vanhimmat 

betoniset kaarisillat ovat häviämässä siltarakenteen ikääntymisen, halkeilun 

sekä kasvaneiden liikennekuormien myötä. Korkealujuusbetoni voisi olla 

käyttökelpoinen vaihtoehto nykyaikana valmistettavissa kaarisilloissa. Te-

räsbetonista valmistettaessa kaaren poikkileikkaus on tavallisesti suorakai-

teen muotoinen. Kannen yläpuolisissa kaarissa betonipoikkileikkaukset voi-

vat olla siroja, mutta alapuolisissa kaarissa ne saattavat olla jopa koko sillan 

levyisiä, laattamaisia kaarirakenteita. 
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3.1 Siltakaaren geometria 
 

Tavoitteena siltakaaren geometrian valinnassa voi olla esimerkiksi taivutus-

momentittomuus peruskuormituksella, kustannusoptimointi ja vaikkapa es-

teettiset tai rakennuspaikkaan liittyvät perusteet. Silloissa kaaren momenti-

ton muoto on mahdollista suunnitella siten, että sillä ei ole vaikutuksia sillan 

esteettisiin ominaisuuksiin (Järvenpää, 2021, s. 160). Taivutusmomentitto-

massa kaaressa puristusviiva noudattaa poikkileikkauksen painopisteen käy-

rää ja kaaressa on vain normaalivoimia. Koska kaikille yhdistelmille yhteistä 

oikeaa puristusviivaa ei yleensä ole, niin muoto valitaan suurimpien kuor-

mien tai pitkäaikaisten kuormien mukaan, jolloin kaarelle tulee eri kuormi-

tusyhdistelmistä sekä puristusvoimia että taivutusmomenttia (Suomen Lii-

mapuuyhdistys ry & Puuinfo Oy, 2015, s. 53). Taivutusmomentittomuus on 

hyödyllisintä etenkin vedolle herkissä kaarissa kuten muuratuissa raken-

teissa ja betonirakenteissa. Optimoinnista huolimatta todellisen siltakaaren 

pitää kuitenkin kestää muuttuvista kuormista ja niiden epätasaisesta jakau-

tumisesta aiheutuvia taivutusjännityksiä. 

Vaakasuorien tukireaktioiden rajoittamiseksi tulisi liian matalia nuolikor-

keuksia välttää. Kaaren korkeuden f ja jännemitan l suhde on yksi keskeisim-

piä parametrejä kaarisiltojen suunnittelussa. Korkeus-pituussuhde f/l vai-

kuttaa muun muassa kaaren normaalivoimaan, taivutusmomenttiin, stabii-

liuteen ja materiaalimenekkiin. Toisinaan kirjallisuudessa on ilmaistu kor-

keus-pituussuhde käänteisesti, jännemitan l ja korkeuden f suhteena l/f.  

Eri kirjallisuuslähteiden mukaan on löydettävissä arvoja kaarissa käyte-

tyille korkeuksille. Sopiva f/l-suhde riippuu myös käytetystä jännevälistä. 

Eräs jaottelu on seuraavanlainen: 

 

▪ korkea kaari f/l ≈ 0,5 

▪ normaali kaari f/l ≈ 0,17 

▪ matala kaari f/l < 0,10 (Kaufmann, 2021, s. 76). 

 

Järvenpään (2021) väitöskirjassa on laskettu materiaalimenekkien riippu-

vuutta l/f-suhteesta paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaarilla. Tutkimuk-

sessa havaitut erot kaaren materiaalimäärissä olivat käytännön kannalta 

merkittäviä – jopa moninkertaisia. Järvenpään (2021, s. 114) tutkimuksessa 

todettiin myös, että kustannusoptimaaliset korkeudet ovat suurempia kuin 

tavanomaisesti sillanrakentamisessa käytetyt kaarien korkeudet. Tämä 

osoittaa, että korkeusparametriin f voisi kiinnittää aiempaa enemmän huo-

miota tulevaisuuden kaarisiltaprojekteissa. 
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Kuva 9: Korkeuden vaikutus vaakasuuntaiseen voimakomponenttiin kaaren 

tuella (Khodadadi, 2022). Uudelleenjulkaistu CC BY-NC 4.0 lisenssin alainen 

kuva lähteestä: https://structuraldesign.pressbooks.sunycreate.cloud/chap-

ter/chapter-4-catenary-cables-and-arches/. 

 

Pystysuoralla kuormituksella korkeuden kasvattaminen johtaa pienempään 

normaalivoimaan kaaressa. Newtonin III:n lain eli voiman ja vastavoiman 

vuoksi matalassa kaaressa tukien vaakavoimat ovat merkittävästi suurempia 

kuin korkeassa. Korkeuden vaikutusta on havainnollistettu kuvassa 9. Sta-

biiliuden näkökulmasta on hankala antaa yleispätevää ohjetta, joten stabii-

lius tulisi tarkastaa aina erikseen kullekin geometrialle. Sisäisten voimasuu-

reiden pienentyessä pystytään käyttämään pienempää poikkileikkausta kaa-

ressa, mutta toisaalta hoikkuus kasvattaa rakenteen herkkyyttä stabiiliuson-

gelmille. 

 

https://structuraldesign.pressbooks.sunycreate.cloud/chapter/chapter-4-catenary-cables-and-arches/
https://structuraldesign.pressbooks.sunycreate.cloud/chapter/chapter-4-catenary-cables-and-arches/
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Kuva 10: Vasemmalla graafisessa statiikassa käytetty köysimonio (a), oike-

alla voimakuvio (b). Ehyellä viivalla on piirretty vedetty rakenne ja katkovii-

valla puristettu rakenne. (Rippmann & Block, 2013, s. 337.) 

 

Aiemmin kaarirakenteen optimaalisen muodon tutkimiseen on käytetty 

graafista statiikkaa. Nykyaikaiset tietokoneavusteiset menetelmät ovat tosin 

syrjäyttäneet sen miltei kokonaan. Ennen laskimia ja tietokoneita puhtaasti 

puristettu rakenne pystyttiin määrittämään voimakuvion (force polygon) ja 

köysimonion (funicular polygon) riippuvuuksien avulla. Voimakuvio esittää 

sisäisten ja ulkoisten voimien tasapainoa rakenteessa ja köysimonio vastaa-

van rakenteen geometriaa. Vektorit piirretään määrätyissä voima- ja pituus-

mittakaavoissa (Outinen, 1998a, s. 97).  

Kaaret toimivat varsin hyvin symmetrisellä kuormituksella. Pistekuormat 

taas ovat hieman kaaren luonteen vastaisia, sillä rakenteen puristusviivasta 

tulee murtoviivan mallinen, vastaavasti kuten kuvassa 10a. Taulukossa 1 on 

tiivistettynä yleiset kaarimuodot ja niille sopivat kuormitustavat. 

 

Taulukko 1: Eri kaarimuotojen optimaaliset kuormitustavat. 
Kaaren muoto Kuormitustapa 

Paraabeli Tasajakautunut vertikaalikuorma 

Katenaari Kaaren omapaino 

Ympyräkaari Tasajakautunut säteittäinen kuorma 

 

Geometrian valinnassa on erityisen tärkeää suunnitella kuormitustapa yh-

teensopivaksi. Seuraavissa alaluvuissa esitetään muutamia vaihtoehtoja kaa-

ren keskilinjan geometrialle matemaattisin kaavoin. Kaavat saattavat poiketa 

hieman alkuperäisistä kirjallisuuslähteistä, koska niissä käytetty koordinaa-

tisto tai suureiden tunnukset poikkesivat tässä tutkimuksessa käytetyistä. 

Tässä tutkimuksessa koordinaatisto valittiin siten, että origo sijaitsee sym-

metrisen kaaren puolivälissä ja kantojen korossa. Näin ollen x-akseli on lai-

tettu alkamaan kaaren keskeltä ja y tarkoittaa kaaren painopisteen kor-

keutta.  

Kuvassa 11 on havainnollistettu itse edellä mainittujen kaarimuotojen kor-

keuseroja satunnaisesti valitulla korkeus-pituussuhteen arvolla f/l=0,25. 



   
 

31 

 

Kuvassa 12 on esitettynä lähempää koordinaattien arvot kyseisessä tapauk-

sessa. Näistä havaitaan, että painopisteakselin y-koordinaatti poikkeaa jo lä-

hes metrin verran paraabeli- ja ympyräkaaren välillä.  

 

 
Kuva 11: Erot kaaren muodoissa, kun korkeussuhteena on f/l=0,25. 

 

 
Kuva 12: Korkeuskoordinaatteja eri geometriavalinnoilla, kun f/l=0,25. 

 

Kuvasta 12 havaitaan myös kaarirakenteen mallintamistarkkuuteen liittyvä 

tekijä. FEM-ohjelmissa palkkielementit ovat tavallisesti suoria viivoja, joten 

vain suurehkolla elementtimäärällä voidaan säilyttää rakenteen todellinen 

kaarevuus. Vain muutaman palkkielementin käyttö johtaa silloin yksinker-

taistettuun malliin. Mallin avulla pitää saada riittävällä tarkkuudella 
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normaalivoimat ja taivutusmomentit. Laakeat eli matalat kaaret suhteessa 

jänneväliin eivät vaadi yhtä suurta elementtimäärää verrattuna korkeisiin 

kaariin, joissa rakennemallin tarkkuus kärsii pystysuuntaisen poikkeaman 

takia. 

 

3.1.1 Paraabelikaari 

 

Paraabelikaari on yleisesti käytetty ja sopiva valinta silloin, kun kaari kantaa 

vertikaalikuormaa. Paraabelin muotoa noudattavan kaaren yhtälö voidaan 

kuvata alaspäin aukeavana käyränä kuvan 11 koordinaatistovalinnalla: 

 

𝑦 = −
4𝑓

𝑙2
𝑥2 + 𝑓, (9) 

missä 

 

𝑓 on kaaren korkeus ja 

𝑙 on kaaren jänneväli (mukaillen Järvenpää, 2021, s. 55). 

 

Yhtälöllä (9) voidaan määrittää taivutusmomentittoman paraabelikaaren 

keskilinja, kun kaarta kuormittaa tasajakautunut vertikaalikuormitus w.  

 

3.1.2 Katenaarikaari 

 

Katenaarikaari on optimaalisin silloin, kun kaari kantaa pelkän rakenteen 

omapainon g. Katenaarikäyrä on se muoto, johon päistään kiinnitetty naru 

tai ketju asettuu omapainostaan. Tällöin narussa vaikuttavat jännitysvoimat 

ovat aina narun tangentin suuntaisia. Matemaattisesti ilmaistuna ratkaisu-

käyrä on hyperbolinen kosinifunktio. Köydeksi kutsutaan rakenneosaa, joka 

kestää vain vetorasituksen, mutta ei leikkausta, taivutusta tai vääntöä (Outi-

nen, 1998b, s. 213). Kyseistä rakenteen ominaisuutta soveltamalla on mah-

dollista optimoida kaarirakenne. Pyöräyttämällä köysikäyrä ympäri vaaka-

akselin suhteen, saadaan puristettu kaari ilman omapainosta aiheutuvaa tai-

vutusmomenttia tai leikkausta. Tätä kutsutaan käännetyksi ketjukäyräksi. 

Kuvan 11 koordinaatistovalinnalla katenaarikaaren yhtälö on: 

 

𝑦 = −𝑎 ∗ cosh (
𝑥

𝑎
) + 𝑎 + 𝑓, (10) 

missä 

 

𝑓 on kaaren korkeus ja 

𝑎 on katenaarin parametri (Gohnert & Bradley, 2020, s. 3). 

 

Katenaarin parametrin a selvitetään tunnettujen matemaattisten reunaehto-

jen avulla. Katenaari ja paraabeli eivät ole samoja käyriä, vaikka katenaari 
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muistuttaakin paraabelia sitä tarkemmin, mitä lähempänä kaaren huippua 

ollaan (Alestalo, 2003, s. 3). 

 

3.1.3 Ympyräkaari 

 

Ympyräkaari tai ympyräkaaren segmentti on helposti valmistettava siltakaa-

ren muoto. Kuvan 11 koordinaatistovalinnalla ympyräkaaren keskilinjan geo-

metria voidaan esittää yhtälöllä: 

 

𝑦 = √𝑅2 − 𝑥2 − 𝑅 + 𝑓, (11) 

missä 

 

𝑅 on ympyrän kaarevuussäde ja 

𝑓 on kaaren korkeus (mukaillen Karnovsky, 2012, s. 403). 

 

Ympyräkaarta pidetään kuitenkin rakenteellisessa mielessä tehottomana 

vaihtoehtona vertikaalikuormien kantamiseen pystysuorilla riipputangoilla 

(Lewis, 2018, s. 18). Poikkeuksena on verkkokaarisillat, joissa ympyräkaaren 

muoto tarjoaa hyötyjä erilaisen riipputankogeometrian vuoksi. 

 

 
Kuva 13: Laakean ympyräkaaren geometria (Suomen Liimapuuyhdistys ry 

& Puuinfo Oy, 2015, s. 179). 

 

3.1.4 Epäsymmetrinen kaari 

 

Kaaren geometria voidaan tarvittaessa tehdä epäsymmetriseksi. Se voi tulla 

tarpeeseen, kun sillassa on esimerkiksi liikennekaistojen levennyksiä, jos ra-

kennuspaikka antaa perusteet epätavallisemman muodon käytölle tai kaaren 

kannat sijaitsevat eri korkeusasemissa. Rakennetta saatetaan joutua painot-

tamaan esimerkiksi valamalla betonia teräskotelon sisään kompensoimaan 

kannen levennyksistä aiheutuvia pysyviä kuormia. (Järvenpää, 2021, s. 117–
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119.) Epäsymmetrisissä kaarissa lakipiste ei sijaitse jännevälin puolivälissä. 

Verkkokaarisillan kaltainen riipputankogeometria sopii hyvin epäsymmetri-

siin kaariin.  

 

3.2 Siltakaaren rakenteellinen toiminta 
 

Kaarisilloissa on lukuisia mahdollisuuksia konfiguraatioille. Seuraavissa ala-

luvuissa käsitellään perustapauksia, kun kyseessä on tavallinen yksiaukkoi-

nen kaarisilta. Esimerkiksi sellaiset valinnat kuten nivelten lukumäärä, riip-

putankogeometria ja kannen sijainti vaikuttavat rakenneosien toimintaan 

oleellisesti sekä ovat myös tärkeitä stabiiliuden kannalta.  

 

3.2.1 Kaaren sijainti suhteessa kanteen 

 

Yksinkertaisimmillaan kaari sijaitsee kokonaan kannen alapuolella tai sen 

yläpuolella. Alapuolisessa siltakaaressa (kuva 14a) kannen ja kaaren kytkevät 

vertikaalisauvat toimivat puristettuina, jonka vuoksi etenkin reuna-alueen 

pisimmät sauvat ovat alttiina nurjahdukselle. Optimaalinen rakennuspaikka 

alapuoliselle siltakaarelle olisi jyrkkä laakso, jossa on kiinteää kalliota ja jän-

neväli on suhteellisen pitkä. Kaaria voi olla kannen alla useita vierekkäin ja 

tällöin ne ovat suhteellisen helposti kytkettävissä toisiinsa paremman poikit-

taisjäykkyyden saavuttamiseksi. 

Yläpuolisessa siltakaaressa (kuva 14b) kannen kuormat siirtyvät kaarelle 

vedettyjen riipputankojen välityksellä. Kaaren poikkisuuntaisen stabiiliuden 

parantamiseksi kaksi kaarta voidaan kallistaa toisiinsa nähden ja jäykistää 

sauvoilla tai ristikkorakenteilla (Reis & Pedro, 2019, s. 401). Kallistaminen 

lyhentää myös jäykistysristikoiden sauvojen pituuksia. Kaarien sitominen 

toisiinsa parantaa kestävyyttä sivulta tuleville kuormille kuten tuulikuor-

malle. Kaarille, joita ei tueta poikkisuunnassa, täytyy antaa sellaiset poikki-

leikkausmitat, että saavutetaan riittävä stabiilius ja kaaren kannan kiinnitys-

tapa perustuksiin on oltava soveltuva. Yläpuolinen siltakaari sopii hyvin yk-

siaukkoisiin vesistön ylittäviin siltoihin, erityisesti kun alituskorkeus sillan 

alla on rajallinen, eivätkä esimerkiksi välipilarit ole mahdollisia. 

Kansirakenne voi sijaita kaaren perustamistason ja laen välisellä alueella 

(kuva 14c) ja leikata kannen mielivaltaisessa kohdassa. Tällöin kaarirakenne 

on yhdistelmä kahdesta aiemmin kuvatusta. Pystysuora liikennekuorma te-

kee kannen alapuoliset vertikaalisauvat puristetuiksi ja yläpuoliset riippu-

tangot vedetyiksi. Vetotankojen ja puristussauvojen jäykkyydet poikkeavat 

toisistaan, koska puristussauvat mitoitetaan nurjahdus huomioiden. Ky-

seistä kaarirakennetta sovelletaan esimerkiksi useampijänteisissä silloissa 

tai kun kaaren lakikorkeutta halutaan rajoittaa. 
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Kuva 14: Tyypillisiä rakentamisvaihtoehtoja kaarisilloissa. Kaari kannen alla 

(a), kaari kannen päällä (b) tai kaari osittain kannen yläpuolella (c). (Lin & 

Yoda, 2017, s. 161.) 

 

Kaarisilloissa on tavallisesti kaksi rinnakkaista kaarta. Kaaret tuetaan sivu-

suunnassa tuuliristikoin tai kehin. Sillan kannen kanssa nämä rakennusosat 

kantavat tuulikuormat ja muut vaakasuorat kuormat, joita rakenteelle tulee 

(Suomen Liimapuuyhdistys ry & Puuinfo Oy, 2015, s. 59.) 

 

3.2.2 Nivelten lukumäärä 

 

Kaaressa olevien nivelten määrä vaikuttaa suoraan rakenteen mitoitukseen 

ja toisaalta myös rakennettavuuteen. Nivel ei siirrä taivutusmomenttia, 

koska kiertymä on vapaa. Kaksi- ja kolminivelkaarissa puristusviiva kulkee 

siten aina nivelen kautta. Kolminivelkaari sallii kaaren lämpötilavaihtelusta 

johtuvan pituudenmuutoksen ilman ylimääräisiä jännityksiä. Toisaalta nive-

let kasvattavat kaaren taipumaa. Käytännössä tukitavan valintaan vaikutta-

vat esimerkiksi perustamisolosuhteet, käytettävissä oleva nuolikorkeus ja sil-

lan rakennustapa. Staattisesti määräämättömissä rakenteissa muodostuu 

pakkovoimia. Tyypillisesti kaaret jaotellaan nivelten lukumäärän mukaan: 

 

▪ nolla – jäykkä, niveletön 

▪ kaksi – nivelet kaaren kannoissa 

▪ kolme – nivel laella ja kaaren kannoissa. 

 

2-nivelkaari (kuva 15a) sekä niveletön kaari (kuva 15c) ovat staattisesti mää-

räämättömiä rakenteita. 3-nivelkaari (kuva 15b) on staattisesti määrätty 
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rakenne. (Karnovsky, 2012, s. 22.) Heikkoutena staattisesti määräämättö-

missä 2-nivelkaarissa ja nivelettömissä kaarissa on mahdolliset tukien siirty-

mät, jotka aiheuttavat sisäisiä jännityksiä. Isommilla jänneväleillä voi muo-

dostua kuljetusongelmia, jolloin suuria kaaria ei voida kuljettaa kokonaisina 

(Pitkänen, 2018, s. 4). Yksinivelinen kaari on harvinainen, eikä sitä käsitellä 

useimmissa lähteissä ollenkaan. 

Lisäämällä rakenteeseen niveliä, staattisesti määräämättömistä raken-

teista voidaan saada staattisesti määrättyjä ja suunnittelu helpottuu. Toi-

saalta voi olla eduksi välttää niveliä, koska vapausasteiden lisääminen vähen-

tää huomattavasti kaaren varmuutta nurjahdusta vastaan. 

 

 
Kuva 15: Kaaren eri tukivaihtoehtoja: (a) kaksinivelkaari, (b) kolminivelkaari 

ja (c) niveletön/jäykkä kaari (Udoeyo, 2020, s. 138). 

 

Kaaren tukiehdoista seuraa mielenkiintoinen lisäpiirre stabiiliuden analy-

sointiin. Täysin jäykkä siirtymätön tuki voisi olla esimerkiksi kiinteän kallion 

pintaan ankkuroidussa perustuksessa. Maanvaraisessa perustuksessa – ja 

varsinkin paaluperustuksessa – syntyy tukivoimien vuoksi siirtymiä, joita 

voitaisiin kuvata tarkemmin kimmoisilla tukiehdoilla. Huolimatta lopulli-

sesta tukiehdon valinnasta, tarvitaan sillan rakennesuunnitteluun lähtötie-

doksi pohjatutkimuksia ja mittauksia maapohjan kantavuudesta. 

Kaaret voidaan karkeasti jakaa sidottuihin kaariin (tied-arch) ja vapaasti 

seisoviin (true thrust arch). Kaari tarvitsee kiinteän tuennan, joka voi muo-

dostua toisesta rakenteesta, perustuksesta tai vetotangosta. Siirtymättömällä 

tuennalla tarkoitetaan tukea, joka voi ottaa vastaan kaaren kantoihin synty-

viä vaakavoimia (Suomen Liimapuuyhdistys ry & Puuinfo Oy, 2014, s. 41). 

Kuvassa 16a näkyy sidottu yläpuolinen kaarisiltaratkaisu sekä voimien välit-

tymisen periaate. Suomessa tuet sitovalla vetorasitetulla jäykistyspalkilla 
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varustettu kaarisilta tunnetaan nimellä langerpalkkisilta. Etuna sidotussa 

kaaressa on se, että kaaren puristusvoiman vaakakomponentti siirtyy jäykis-

tyspalkkiin perustusten sijaan. Vapaasti seisovat kaaret ovat luonteeltaan to-

dellisia kaaria, koska niissä puristusvoiman vaakakomponentti on huomat-

tavan suuri ja se välittyy maatuille. Kuvassa 16b esitettyyn tapaan vaaditaan-

kin hyvät perustamisolosuhteet, jottei tukien siirtymät aiheuttaisi lisärasi-

tuksia kaareen. 

 

 
Kuva 16: Vasemmalla (a) sidottu kaari ja oikealla (b) vapaasti seisova kaari 

(Aguilar-Jiménez, García-Guerrero & Jorquera-Lucerga, 2021, s. 16). 

 

3.2.3 Riipputankogeometria 

 

Yläpuolisissa kaarisilloissa kansirakenne ripustetaan tavallisesti vetotanko-

jen tai vaijerien avulla. Ne eivät hoikkuutensa vuoksi siedä puristusvoimia. 

Riipputankojen asettelulla on sillan ulkonäön lisäksi paljon rakenteellisia 

vaikutuksia. Joskus on päädytty käyttämään esimerkiksi kaksoisriipputan-

koja. 

Kaaren tason suuntaisen jäykkyyden kannalta on olennaista millainen ku-

viointi tangoissa tai vaijereissa on eli ovatko ne pystysuoria, kallistettuja vai 

jopa toisensa kanssa risteäviä. Tankojen kulman optimoinnista on tehty 

muutamia tutkimuksia, mutta pääasiassa tapauskohtaisia. Pystysuorilla tan-

goilla on tavallisesti suurimmat kaaren siirtymät. Tangot vaikuttavat kaaren 

stabiiliuteen epäsuorasti muun muassa jännitysten erilaisen jakautumisen 

kautta. 

Kuvassa 17 näkyy muutamia erilaisia riipputankovaihtoehtoja. Perintei-

senä ratkaisuna on pystysuorat vetotangot, joissa tankojen suunta vastaa hy-

vin liikennekuormitusta. Asettelu ei ole tehokkain mahdollinen, sillä se on 

melko herkkä epäsymmetriselle kuormitukselle. Esimerkiksi kuormitusja-

kauma, jossa puolet jännevälistä on rasitettu, aiheuttaa kaareen epäedullisen 

taivutusmomenttipinnan. Kaltevat tai viuhkamaisesti asennetut tangot ovat 

myös käytettyjä. Nielsen-tyyppisessä V-ristikkomaisessa asettelussa on puo-

lestaan riskinä tangon vetojännityksen poistuminen, kun osa tangoista 
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saattaa tulla puristetuksi ristikon tapaan. Verkkokaarisillassa tangot risteä-

vät toisiansa ainakin kahdesti. Verkkokaarisillassa tankoja voidaan kallistaa 

eniten. 

 

 
Kuva 17: Erilaisia riipputankovaihtoehtoja (Pipinato, 2018, s. 36). 

 

1960-luvulla suunnittelussa ei otettu huomioon väsymistä maantiesiltojen 

mitoituksessa. Siksi joissakin teräsrakenteisissa langerpalkkisilloissa on ha-

vaittu väsymisen aiheuttamia vaurioita muun muassa riipputankojen kiinni-

tyskohdissa ja poikkipalkkien liitoksissa pääpalkkeihin (Liikennevirasto, 

2018, s. 17.)  

Kaarisillan riipputankoihin saattaa liittyä värähtelystä johtuvia ongelmia, 

joka tarkoittaa, että staattinen tarkastelu ei sellaisenaan ole riittävä mitoituk-

seen. Kevyen liikenteen siltojen värähtelyyn syitä voivat olla esimerkiksi ja-

lankulkijat, jotka kävelevät, juoksevat, hyppivät tai tanssivat sekä tuuli-

kuorma ja erilaiset ilkivallan tekijät. 
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4 Nurjahduskestävyyden laskenta kaarirakenteessa 
 

Seuraavassa esimerkissä analysoitiin kaksinivelkaaren stabiiliutta. Lukuar-

vot ja valitut dimensiot ovat satunnaisesti valittuja eivätkä viittaa todelliseen 

siltarakenteeseen. Ajatuksena oli perehtyä FEM-ohjelmien stabiiliusominai-

suuksiin ennen tapaustutkimuksen (luku 5) analyysiä. Keskeisenä tavoit-

teena oli selvittää millaisia vaikutuksia valitulla rakennemallilla ja element-

tijaolla oli nurjahdustulosten kannalta ja löytyykö niiden väliltä havaittavissa 

olevia eroja. Liite A sisältää analyyttisen osuuden vaiheita ja siinä on sovel-

lettu SFS-EN 1993-1-1 sekä SFS-EN 1993-2 kaavoja nurjahduskestävyyden 

arviointiin. 

 

4.1 Lähtöarvot 
 

Tarkastelussa oli kotelopalkista tehty kaksinivelkaari. Kaaren poikkileik-

kauksen painopisteakseli noudattaa paraabelikäyrää, vastaten kaavaa (9). 

Jänneväliksi valittiin l=60 m ja korkeudeksi f=15 m. Korkeus-pituussuhteena 

oli siten f/l=0,25. Kaaren päämitat näkyvät kuvassa 18.  

Tuet olivat siirtymättömiä niveltukia. Pystysuuntaisten riipputankojen lu-

kumäärä oli viisi ja ne olivat yhdensuuntaisia 10 metrin vakiovälein.  

 

 
Kuva 18: Kaaren päämitat. 

 

Kannen tyypin valinta ja vaikutus tuloksiin aiheutti hieman epäilyksiä, mutta 

lopulta kannessa päädyttiin käyttämään taivutusjäykkyydeltään samanlaista 

koteloprofiilia kuin kaaressa. Näin ollen rakenne ei ole kovin realistinen sil-

takontekstissa. Toisaalta se säilyi samana eri mallihierarkioita tutkiessa ja si-

ten vertailukelpoisena.  

Kuormaksi asetettiin tasajakautunut pystysuora liikennekuorma q=25 

kN/m vaikuttamaan kannelle eikä rakenteen omapainoa huomioitu. FEM-

ohjelmalla tehty ominaisarvoanalyysi (LBA) suoritettiin liikennekuorman 

ominaisarvoa käyttämällä ja tuloksena saatiin kriittisiä kuormakertoimia αcr 

sekä vastaavia nurjahdusmuotoja. Kaikki luvun 4 rakennemallit tehtiin geo-

metrisesti lineaarisena ja materiaalimalli oli elastisesti kimmoinen. 
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Poikkileikkauksina käytettiin hitsattuja kotelopoikkileikkauksia, jotka nä-

kyvät kuvassa 19. Poikkileikkauksia tehtiin kaksi erilaista, koska haluttiin 

tutkia sen merkitystä kaaren poikittaiseen stabiiliuteen. Ensimmäinen oli 

korkeus- ja leveysmitoiltaan sama, toisessa leveys oli 1,5-kertainen. Teräsla-

jina levyissä oli standardin SFS-EN 10025-2 mukainen rakenneteräs S355J2. 

Todellisen koteloprofiilin laipat todennäköisesti ulottuisivat uumia pidem-

mälle muodostaen niin sanotun hitsaushyllyn, mutta tässä jätettiin laipan ul-

konemat huomioimatta ja mallinnettiin poikkileikkaus mahdollisimman yk-

sinkertaisesti. 

 

 
Kuva 19: Vasemmalla on kotelopoikkileikkauksen alkumuoto. Oikealla on le-

vennetty poikkileikkaus. 

 

4.2 Sauvamalli 
 

Palkkielementeillä on taivutusteorian mukaan perusolettamuksena se, että 

tasomainen poikkileikkaus säilyy tasona palkin taipuessa. Palkkielementeillä 

on pituus- ja poikkileikkausominaisuudet. Kolmiulotteisessa koordinaatis-

tossa (x, y, z) palkilla on vapausasteita (DOF) yhteensä 12 kappaletta. Kum-

massakin elementin päässä on siten kuusi vapausastetta. Yksittäisellä sol-

mulla on kolme siirtymävapausastetta (ux, uy, uz) sekä kolme kiertymäva-

pausastetta (φx, φy, φz). RFEM- ja ROBOT-ohjelmissa palkkielementit löyty-

vät nimellä ”Beam”. 

Tässä analyysissä käytettiin kolmiulotteista mallia. Mikäli olisi valittu 

kaksiulotteinen koordinaatisto, vapausasteet vähenisivät ja kaaren tasosta 

poispäin suuntautuvat nurjahdusmuodot jäisivät tutkimatta.  Ne todennä-

köisesti ovat määräävämpiä kuin kaaren tasonurjahdukset, sillä kyseessä oli 
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yksittäinen poikittaistukematon kaari. Sauvamallien tuloksia vertailtiin luo-

malla epätarkka ja tarkka malli. Palkkielementtejä kaaren mitalla oli toisessa 

mallissa minimimäärä ja toisessa taas 40-kertainen määrä. 

Paraabelikäyrän luonti tehtiin kuvassa 20 näkyvällä RFEM:in Generate 

Arc -työkalulla. Työkalulla onnistui palkkielementtimäärän valinta, eli käy-

tännössä se miten tiheästi käyrä linearisoitiin murtoviivaksi. Sama geometria 

siirrettiin viivatiedostona Robot Structural Analysis Professional -ohjel-

maan, koska siitä löytyi työkalu vain ympyräkaaren luontiin. Geometrian 

siirto tehtiin RFEM:n Direct Export-toiminnolla AutoCAD-ohjelmaan, joka 

tämän jälkeen avattiin Robot-ohjelmalla ja jatkettiin rakennemallin luontiin. 

 

 
Kuva 20: Elementtimäärän valinta ja paraabelikaaren geometrian luominen 

RFEM-ohjelman Generate Arc -työkalulla. 

 

Yksinkertaisimmassa sauvamallissa palkkielementit luotiin yhdistämällä 

paraabelikäyrän ja vetotankojen solmupisteet murtoviivan avulla. Tämä oli 

yksinkertaisin mahdollinen rakennemalli valitulla vetotankomäärällä. Kaa-

resta tuli taitteellinen murtoviiva kuudella palkkielementillä, joka nähdään 

kuvasta 21. Toisessa mallissa palkkielementtejä oli puolestaan reilusti enem-

män, 240 kappaletta ja vastaava rakennemalli näkyy kuvassa 22. Tällöin kaa-

ren muoto saatiin jouhevaksi ja vastaamaan lähemmin todellista rakennetta. 
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Kuva 21: Kaaren sauvamalli kuudella palkkielementillä RFEM-ohjelmassa 

alkupoikkileikkauksella. 

 

 
Kuva 22: Kaaren sauvamalli 240 palkkielementillä RFEM-ohjelmassa alku-

poikkileikkauksella. 

 

Numeeriset tulokset sauvamallilla laskettiin vertailun vuoksi käyttäen kahta 

eri FEA-ohjelmaa: Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2023 -

ohjelmaa sekä RFEM 5.28.03 -ohjelman RF-STABILITY -lisämoduulia. Ana-

lyysi oli lineaarisesti elastinen. Hyötyjä lineaarisessa laskennassa ovat muun 

muassa nopea laskenta-aika, mallinnuksen helppous ja mahdollisten kon-

vergointiongelmien puute. Heikkouksia siinä on tulosten mahdollinen vää-

ristyminen, sillä esimerkiksi geometrinen tai materiaalin epälineaarisuus 

jäävät huomioimatta.  
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Kuva 23: Sauvamallissa 1. nurjahdusmuoto oli avaruusnurjahdus, kuorma-

kerroin 3,97. 

 

 
Kuva 24: Sauvamallin 2. nurjahdusmuoto oli avaruusnurjahdus, kuorma-

kerroin 6,81. 

 

Kuvissa 23, 24 ja 25 näkyvät kolme ensimmäistä ominaismuotoa nurjahduk-

selle RF-STABILITY -lisämoduulista. Ominaismuodon tyyppi todettiin graa-

fisesti. Lineaarisen laskennan ensimmäisessä ja toisessa muodossa saatiin 

kaaren tasosta poispäin suuntautuva muoto, kun taas kolmannessa se oli 

kaaren tasossa tapahtuva tasonurjahdus. Toisin sanoen tasosta poispäin 

suuntautuvat muodot olivat määräävämpiä ja tulos oli odotettavissa. Raken-

teen kiertymistä palkkien pituussuuntaisen akselin ympäri ei havaittu. Vään-

tönurjahdusta tai taivutusvääntönurjahdusta ei tapahtunut alimmilla nur-

jahdusmuodoilla. 
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Kuva 25: Sauvamallin 3. nurjahdusmuoto oli tasonurjahdus, kuormakerroin 

7,28. 

 

ROBOT-mallilla lasketut nurjahdusmuodot olivat käytännössä samoja, mitä 

RFEM-malleilla saatiin. Kuvassa 26 näkyvä alin muoto oli tasosta poispäin 

suuntatuva. ROBOT-malli päätettiin laskea vain 6-elementtiselle kaarelle 

molemmilla poikkileikkauksilla, sillä saadut tulokset osoittautuivat liki sa-

mansuuruisiksi kuin RFEM:ssä ja siten mallien kokonaismäärä pysyi koh-

tuullisena. 

 

 
Kuva 26: ROBOT-sauvamallin 1. nurjahdusmuoto. 

 

Vertailun vuoksi rakenteen stabiiliusanalyysissä käytettiin eurokoodin SFS-

EN 1993-2 mukaisia käytännön mitoitustyöhön kehitettyjä kaavoja (2) ja (3). 

Käsinlaskennan vaiheet on esitetty tarkemmin liitteessä A. Lähteestä Pal-

kowski (2012, s. 130) löytyviä nurjahdusparametrejä hyödynnettiin myös yh-

tenä vertailutuloksena. Palkowski käsitteli tutkimuksessaan vain kaaren ta-

sonurjahdusta, joten siksi kyseinen tasosta poispäin -sarake on tyhjä.  
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Kuva 27: Kaaren kriittiset nurjahdusvoimat Ncr tuella. Tarkastelussa kaaren 

poikkileikkauksen alkumuoto. 

 

Kuvassa 27 on lueteltuna laskentatulokset nurjahdusvoimille, kun tarkaste-

luun oli valittu lähimpänä tukea oleva palkkielementti. Tuloksista voidaan 

todeta, että valittu neliömallinen kotelopoikkileikkaus on hoikka valitulle 

kaarikonfiguraatiolle. Määräävämpi nurjahdussuunta oli tasosta poispäin.  

Yksittäinen kaari ei ollut poikittaistuettu sivusuunnassa. Kuorman arvot ei-

vät kuitenkaan juurikaan vaihdelleet FEM-mallien välillä. Helpoin tapa pa-

rantaa kaaren tasosta kohtisuoraa stabiiliutta oli kasvattaa profiilin leveyttä 

b, toisin sanoen muuttaa kotelopoikkileikkaus suorakaiteen muotoiseksi. 

Materiaalin sijoittaminen kauemmas poikkileikkauksen keskilinjasta tekee 

profiilista jäykemmän, myös nurjahduskapasiteetiltaan kestävämmän. Toi-

saalta mahdollinen poikkileikkausluokan muutos voi lisätä kotelon levyjen 

lommahdusriskiä, jos profiilia leventäessä kotelon levypaksuuksia ei muu-

teta. 

Nurjahdus tasosta poispäin
Ncr (kN)

Tasonurjahdus
Ncr (kN)

ROBOT, 6
palkkielementtiä

3958 7273

RFEM, 6
palkkielementtiä

3973 7287

RFEM, 240
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3992 7432

Eurokoodi
SFS-EN 1993-2

3676 7903
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Palkowski (2012)
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Kuva 28: Kaaren kriittiset nurjahdusvoimat Ncr tuella. Tarkastelussa kaaren 

poikkileikkauksen levennetty muoto. 

 

Kuvassa 28 nähdään levennetyllä poikkileikkauksella lasketut voimat. Nur-

jahdusvoimat eri suuntiin ovat muutoksen jälkeen lähellä toisiaan. Robot- ja 

RFEM-mallit olivat mahdollisimman identtisiä, mutta tuloksissa näkyy suu-

rempaa vaihtelua kuin mitä alkumuodon poikkileikkauksella havaittiin. Las-

kenta-arvot eivät merkittävästi poikkea analyyttisistä tuloksista. Tasonurjah-

duksen tapauksessa saatiin kuitenkin konservatiivisempia tuloksia FEM-

malleilla. 

 

4.3 Kuorimalli 
 

2D-elementeillä on solmupisteissä siirtymävapausasteet (ux, uy, uz) ja kierty-

mävapausasteet (φx, φy, φz) palkkielementtien tapaan. Elementtiverkossa 

pintaelementit ovat tavallisesti joko kolmi- tai nelisolmuisia. Elementit ovat 

solmupisteissä keskenään yhteensopivia. Kun tässä tutkimuksessa puhutaan 

kuorimallista, käytetyt elementit ovat suoria tasorakenteita eivätkä esimer-

kiksi kaarevia pintaelementtejä. RFEM-ohjelmassa 2D-elementti löytyy ni-

mellä ”Surface”. Asetuksista valittiin geometry: plane ja stiffness: standard 

sekä asetettiin materiaali ja levypaksuus. 

Kuorimalli on tarkka, mutta myös monimutkainen. Etuna on se, että kuo-

rimalli tuo sauvamallia paremmin esiin lokaalit tulokset rakenteen 

Nurjahdus tasosta poispäin
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Tasonurjahdus
Ncr (kN)
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käyttäytymisestä, koska se näyttää esimerkiksi levyn paikalliset taivutusmo-

mentit, tasonsuuntaiset aksiaalivoimat ja tasonsuuntaiset leikkausvoimat 

sekä niitä vastaavat jännitystilat.  

Kuorimallit laadittiin pelkästään RFEM-ohjelmalla. Levyn ääriviivat teh-

tiin vastaamaan palkkielementtien äärimittoja ja huomioimalla levypaksuu-

den vaikutus levyn keskilinjan sijaintiin. Malleissa vetotankojen kiinnitys-

kohtiin lisättiin poikittaiset jäykistyslevyt, jotta pistekuormat eivät aiheut-

taisi jännityshuippuja tai kotelon muodon vääristymistä paikallisesti. 

 

 
Kuva 29: Kaaren kuorimalli. 

 

Tavoiteltu elementin sivunpituus asetettiin malleissa 0,25 ja 0,1 metriin. Tä-

män jälkeen verrattiin, kuinka paljon syntyy eroa mallien välille ja onko nii-

den perusteella mahdollista tehdä jotain johtopäätöksiä. Elementtiverkko 

pakotettiin käyttämään nelikulmaisia pintaelementtejä. Tiheämpi element-

tiverkko on näytetty kuvassa 30. 

 

 
Kuva 30: Kotelon elementtiverkko, lFE=0,10 m. Vetotankojen kohdat on jäy-

kistetty poikittaislevyin. 
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Kuorimallin vertailu sauvamalliin oli helpointa tehdä kriittistä kuormaker-

rointa vertaamalla. Sisäisten voimasuureiden yksiköt eivät ole samat raken-

nemallien välillä. Levyteoriassa yksiköt ilmaistaan tavallisesti pituusyksik-

köä kohden eli esimerkiksi kN/m tai kNm/m, joka hankaloittaa tulosten tul-

kintaa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että vertailua kuormakertoimella 

ei voi suoraan tehdä, mikäli mitoituskuormitusta vaihdetaan. Tässä ulkoinen 

viivakuorma pidettiin laskelmissa samana. 

 

 
Kuva 31: Kuorimallin alin nurjahdusmuoto oli tasosta poispäin suuntautuva, 

lFE=0,25 m. 

 

Tarkasteltaessa kuorimallien nurjahdusmuotoja, ei alimmilla muodoilla ha-

vaittu lokaaleja levyjen lommahduksia, vaan kyse oli globaalista stabiiliuden 

menetyksestä ainakin kolmessa ensimmäisessä ominaismuodossa. Kuvassa 

31 on näytetty ensimmäinen muoto, ja se on vastaavan näköinen kuin sauva-

mallilla saatiin. Johtopäätöksenä voisi todeta, että kotelossa käytetyt levy-

paksuudet olivat sen verran suuria, etteivät levyt päässeet kuorimallilla lom-

mahtamaan lokaalisti ennen globaaleja nurjahduksia. 
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Kuva 32: Kriittinen kuormakerroin αcr, alkupoikkileikkaus. 

 

 
Kuva 33: Kriittinen kuormakerroin αcr, levennetty poikkileikkaus. 

 

Kuvissa 32 ja 33 verrattiin sauva- ja kuorimalleja keskenään. Tuloksista näh-

dään, että saatiin hieman pienempiä kuormakertoimia kuorimallia käyttäen, 

vaikka selkeitä eroja ei kuitenkaan syntynyt. Tarkemmalla palkkimallilla 

kaarevuus on realistisempi eikä kaarevampi rakenne näytä nurjahtavan yhtä 

helposti. Tarkemmalla kuorimallilla murtoviivamaisuus ei muuttunut, vaan 

ainoastaan kukin kotelo eli levykenttä mallinnettiin tarkemmin. Se näytti 

heikentävän nurjahduskapasiteettia marginaalisesti.  

 

Nurjahdus tasosta 
poispäin
αcr (-)

Tasonurjahdus
αcr (-)

Sauvamalli, 6 elementtiä 3,97 7,28

Sauvamalli, 240 elementtiä 4,04 7,51

Kuorimalli, l_FE=0,25 m 3,91 7,3

Kuorimalli, l_FE=0,1 m 3,89 7,28
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4.4 Tulosten yhteenveto ja FEM-mallien erot 
 

Sauvamallissa elementtimäärän kasvattaminen kuudesta 240:ään johti suu-

rempaan kuormakertoimeen kummallakin kotelopoikkileikkauksella, mutta 

lisäykset olivat suuruudeltaan vain muutamia prosentteja. Yksinkertainen 

malli antoi konservatiivisen tuloksen, joka oli yllättävän tarkka ottaen huo-

mioon mallin helppouden ja koon.  

Kuorimallissa elementtiverkon tihentäminen 0,25 metristä 0,1 metriin 

tuotti likimain samat kuormakertoimet, eli eroja ei syntynyt mallien välillä. 

Asia saattaa selittyä sillä, ettei levyjen paikallisia lommahduksia tapahtunut 

tutkituilla alimmilla nurjahdusmuodoilla, jolloin kuorimallin isoin hyöty ei 

tullut esiin. Kuorimalleissa rakenteen geometria muistutti kuuden palkkiele-

mentin mallia eli mallinnukseen käytettiin minimimäärä levyjä kaikissa ta-

pauksissa. Erot luultavasti kasvaisivat, jos myös levyjen määrää ja välisol-

muja lisättäisiin, sillä se tekisi rakenteesta kaarevamman. 

Kaikissa tutkituissa tapauksissa kaksinivelkaaren määräävin nurjahdus-

muoto oli tasosta poispäin osoittavaan suuntaan. Tasonurjahdus puolestaan 

saatiin joko toisella tai kolmannella nurjahdusmuodolla. Kuorimallia voita-

neen pitää tarkemman tuloksen antavana ja näin ollen sauvamalli lievästi yli-

arvioi kapasiteetin. Tapauksesta jäi tutkimatta kuorman epäsymmetrisen 

asettelun vaikutus nurjahdusmuotoon sekä kuorimalli tarkemmalle kaarelle. 

Ne muodostavat mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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5 Sovellusesimerkkinä teräskaarisilta 
 

Tutkimuksen sovellusosuudessa käsitellään erästä kevyen liikenteen kaari-

siltaa, jossa on avaruuskaaren muotoinen geometria. Sillan geometria hah-

mottuu kuvasta 34. Työssä analysoitiin sillan kaaren kotelorakennetta itse-

näisenä rakenneosana ja tutkittiin sen stabiiliutta. Laskennassa hyödynnet-

tiin useampaa eri elementtimenetelmän hierarkiaa (sauva- ja kuorimallit) 

sekä vertailtiin saatujen FEM-laskentatulosten luotettavuutta. Kaaren kah-

teen suuntaan kaarevuus, muuttuva poikkileikkaus, rakenteen jatkuvuus vä-

lituella ovat haasteita, jotka tekivät analyyttisestä laskennasta ja normien so-

veltamisesta haasteellisen. Siksi kyseisen kaaren stabiiliuden laskemiseen ei 

löydy analyyttisiä vertailuarvoja ilman merkittäviä yksinkertaistuksia, joten 

laskenta tehtiin tietokoneavusteisesti FEM-ohjelmaa hyödyntäen. 

 

 
Kuva 34: Havainnekuva tutkimuksen kaarisillasta. 
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5.1 Sillan lähtötiedot ja geometria 
 

Esimerkkisilta oli kaksijänteinen ja kahteen suuntaan kaartuva teräskaari-

silta. Vaakageometrialtaan se muistutti S-kirjainta. Kaari ja kansirakenne ei-

vät kulje samassa pystysuuntaisessa tasossa, vaan ne kaartuvat sivusuun-

nassa toistensa suhteen vastakkaisiin suuntiin. Sillan välituki sijaitsee puoli-

välissä. Yhden jännevälin pituus on noin 85 m. Sillan kokonaispituus on siis 

noin 170 m.  

Kaari muodostuu hitsatusta kotelopoikkileikkauksesta, joka muuttuu 

kannasta laelle leveyden ja ainevahvuuksien osalta. Kannen hyötyleveys 

vaihtelee sillan pituudella ja se huomioitiin viivakuormia laskiessa. Kansira-

kennetta kannattelevat sisäkaarteen puolelle suunnilleen määrävälein asete-

tut riipputangot. Tyypiltään riipputangot ovat vetotankoja. Reunaehtojen 

suhteen silta on seuraavanlainen: 

 

▪ välituella kaari ja kansirakenne ovat jatkuvia sekä jäykästi toisiinsa 

kytkettyjä 

▪ siltakaari kiinnittyy kaikkien siirtymien ja kiertymien suhteen jäykästi 

perustuksiin välituella sekä kaaren päissä 

▪ kansirakenne on tuettu kiertymien suhteen nivelellisesti reunatuilla 

▪ sisäkaarteen puolella on negatiivinen siltalaakeri eli myös nostavan 

tukireaktion vastaanottava laakerointi 

▪ ulkokaarteen puolella on kalottilaakeri 

▪ kansi on reunatuilla vapaa liikkumaan sillan pituussunnassa, sallien 

muun muassa teräksen lämpöliikkeen. 

 

Esimerkin kaari on melko laakea eli matala suhteessa jännevälin pituuteen. 

Maisemalliset arvot ovat korostuneet kaarimuodon valinnassa. Kaaren kor-

keus-pituussuhde on noin f/l=0,14, joka selvisi luonnosvaiheen suunnitel-

mien pohjalta. Kaari alittaa kansirakenteen välituella, minkä vuoksi reuna- 

ja välituki eivät sijaitse samassa korkeusasemassa. Siksi f/l-arvo on hieman 

tulkinnanvarainen, mutta yleisesti kaarisiltakontekstissa kyseessä on suh-

teellisen matala kaari. Analyysi on suoritettu etukäteen tunnetun geometrian 

pohjalta. Geometrian painopistelinjan tarkempaa matemaattista muotoa ei 

tässä tutkimuksessa esitetä. 

 

5.2 Siltakaaren erityispiirteet 
 

Tutkimuksen kaarirakenne oli monella tavalla haasteellinen analysoida. 

Kumpikin jännevälien kaarista on kallistettu pystysuorasta tasostaan. Ra-

kenteen jatkuvuus välituella oli mielenkiintoinen piirre. Kriittisten kuormi-

tusyhdistelmien tutkiminen korostui, sillä esimerkiksi liikennekuorma saat-

taa sijaita epäsymmetrisesti. 
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Kotelopalkin kulmasta ripustetut toispuoleiset vetotangot aiheuttavat 

vääntöä palkkielementtien lokaalien x-akselien ympäri sekä taivutusta y- ja 

z-akselien ympäri. Vetotankojen asettelu on hieman viuhkamainen, muun 

muassa kannen kaarevuuden takia. Kaaren puristusvoiman ja taivutusmo-

menttien yhteisvaikutuksen selvittäminen muodostuu haasteelliseksi tehtä-

väksi. Kaaren sisäiset voimat ja momenttipinnat esitetään alaluvussa 5.4. 

Silta ei ole langerpalkkisilta, joten kaaresta tuleva vaakasuunnan tuki-

voima viedään perustuksille. Kansi on tässä tapauksessa pääosin taivutettu 

rakenne. Kansirakenteen stabiiliustarkastelu jää aiherajauksen ulkopuolelle. 

 

 
Kuva 35: Kaaren teräksisen kotelopoikkileikkauksen periaatekuva.  

 

Kotelopoikkileikkaus on kaaren laella periaatekuvan 35 mukainen. Poikki-

leikkaus muuttuu kaaren kannasta laelle kotelon laipan leveyden b sekä uu-

man ja laippojen ainevahvuuksien tw ja tf osalta. Kotelon korkeus h pysyy li-

kimain vakiona kaaren mitalla, lukuun ottamatta välituen aluetta, jossa kor-

keus on hieman suurempi. Kotelopalkin suljettu muoto ja korkea vääntöjäyk-

kyys on eduksi kiepahdusriskin minimoimiseksi. Paikallisia kotelon sisälle 

hitsattavia jäykisteitä lisätään tarvittaessa esimerkiksi vetotankojen liitos-

kohdissa, joihin kohdistuu suurehko poikittaissuuntainen pistekuorma. Reu-

natuilla ja välituella on myös tarvetta erilaisille jäykisteille tukireaktioiden 

aiheuttamien jännityshuippujen vuoksi. 

Välituella ja päissä kaari kiinnittyy jäykästi maatukien perustuksiin. Näin 

ollen tukimomentit ovat suuria kyseisissä kohdissa. FEM-mallissa 
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perustuksiin valittiin täysin jäykkä tuki, mutta realistisempaa olisi huomi-

oida maaperän perustamisolosuhteet elastisella tukiehdolla. Reunatuilla eri-

koisuutena on sisäkaarteen puoleinen kannen laakerointi, jossa tarvitaan ky-

kyä ankkuroida negatiivinen tukireaktio. 

Muuttuva poikkileikkaus hankaloittaa laskentaa ja vaatii monenlaisia ole-

tuksia. FEM-ohjelman lähtötietoina tarvitaan lukuisia eri pisteissä laskettuja 

poikkileikkauksia. Sauvamallissa päätettiin käyttää ominaisuutta, jossa poik-

kileikkaus muuttuu lineaarisesti eli ohjelmaan annettiin poikkileikkaukset 

palkkielementin solmupisteissä ja ohjelma huolehtii tarvittavien väliarvojen 

laskemisesta. Muuttuva poikkileikkaus rajaa kuitenkin esimerkiksi SFS-EN 

1993-1-1 (2005) mukaisen yleisen menetelmän käyttöä, jolloin eurokoodi-

pohjainen stabiiliuslaskenta ja kokonaiskapasiteetin arviointi vaikeutuu eikä 

voida välttämättä suorittaa kaikkia tarkasteluja. 

 

5.3 Sillan kuormat 
 

Sillan kuormiksi on valittu taulukossa 2 listatut tapaukset. Kuormien yhdis-

telyt käyttörajatilassa (KRT) ja murtorajatilassa (MRT) tehtiin voimassa ole-

vien eurokoodien mukaisesti ja käyttämällä kevyen liikenteen sillan yhdiste-

lykertoimia.  

 

Taulukko 2: Tutkimukseen valitut kuormien ominaisarvot. 
Kuormitus Kuorman ominaisarvo Laskenta-arvon lähde 

Pysyvät kuormat FEM-malli FEM-malli 
Kevyen liikenteen liikennekuorma qfk=5,0 kN/m2 NCCI 1 (2017), kohta B.5 
Tuulikuorma Fwk=1,94 kN/m2 NCCI 1 (2017), kohta C 

 

Rakenneosien pysyvät kuormat – tässä tapauksessa teräsrakenteiden oma-

paino – on kätevintä selvittää suoraan FEM-mallin avulla, sillä ohjelma las-

kee ne automaattisesti materiaalien tilavuuspainojen ja annettujen nimellis-

mittojen perusteella. Omapaino on siirtymien kannalta niin merkittävä, että 

se tulisi huomioida kaaren valmistusgeometriassa esikorotuksena, jotta silta 

asettuu haluttuun muotoonsa. Tässä kuitenkin tutkittiin rakennetta geomet-

risesti lineaarisena eli analyysissä käytettiin alkuperäistä muotoa. 

NCCI 1 (2017) kohdassa C mainitaan, että tuulikuormat kaarisillan eri ra-

kenneosiin tulisi määrittää hankekohtaisesti. Lisäksi suunnittelussa saate-

taan vaatia tarkempaa tuulianalyysia. Tapauksen sillassa voidaan ajatella, 

että kallistetussa kaaressa sivuttainen tuulikuorma on hyvinkin epäedulli-

nen, joskin vaikutuspinta-ala on pienehkö. Meren läheisyydessä maastoluo-

kan nolla (0) mukainen kuorman arvo voisi olla perusteltavissa, joten se kat-

sottiin konservatiiviseksi valinnaksi. Tuulikuorman vaikutussuunnaksi on 

valittu poikittainen suunta siltakaareen sekä kanteen nähden ja suuruudeksi 

1,94 kN/m2. Siltaan otaksuttiin avokaiteet, joten tuulikuorman vaikutuspin-

naksi tuli kannen ja kaaren sivupinta-alat. Välitukena toimivan pilarin 
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tuulikuorma jätetään tässä käsittelemättä. Kevyen liikenteen sillassa ei tar-

vitse huomioida tuulikuorman vaikutuspinta-alaan vaikuttavaa liikennettä 

(NCCI 1, 2017, s. 40).  

Liikennekuormaksi valittiin NCCI 1 (2017) kohdan B.4.3.5 ja kuormakaa-

viota LM4 vastaava tasajakautunut tungoskuorma qfk=5,0 kN/m2. Lisäksi 

eriaikaisesti vaikuttavana kuormana olisi pistekuorma Qfwk=20 kN pinta-

alalle 0,2 x 0,2 m2. Pistekuormaa käytetään silloin, kun huoltoajoneuvon 

pääsy sillalle on estetty esimerkiksi portaiden takia. Tässä tapaustutkimuk-

sessa määräävämpi oli tungoskuorma, joten pistekuormatapausta ei analy-

soitu erikseen. 

Lämpötilakuormista aiheutuvia rasituksia on kahta tyyppiä. Lämpötilan-

muutos esimerkiksi vuodenaikojen välillä aiheuttaa kaaren pituudenmuu-

tosta. Siitä syntyy normaalivoimaa jäykästi kiinnitettyihin kaariin. Kolmi-

nivelkaaressa lämpötilasta johtuva pituudenmuutos pääsisi tapahtumaan il-

man lisärasituksia. Toinen lämpökuormatyyppi on lämpötilaero poikkileik-

kauksen eri pintojen eli kotelon ala- ja yläpinnan välillä, josta aiheutuu puo-

lestaan taivutusta. Ohjeessa NCCI 1 (2017) kohdassa D on käsitelty lämpöti-

lakuormien suuruuksia, kun ne otetaan huomioon sillan suunnittelussa. Tä-

hän stabiiliusanalyysiin lämpötilakuormaa ei haluttu ottaa mukaan, sillä 

nurjahdusanalyysissä ideana oli kasvattaa mitoituskuormaa moninkertai-

sesti, eikä lämpötilakuorman moninkertaistaminen stabiiliutta tutkiessa 

kuulostanut järkevältä. 

Kuormien yhdistelykertoimet kevyen liikenteen silloille on esitetty taulu-

kossa 3. Tässä käytettiin liikenne- ja tuulikuormaa koskevia yhdistelykertoi-

mia. 
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Taulukko 3: Kevyen liikenteen siltojen yhdistelykertoimien ψ0, ψ1, ja ψ2 arvot 

(mukaillen NCCI 1, 2017, s. 55). 
 

Kuorma 

ψ0 

Yhdistely- 

arvo 

ψ1  

Tavallinen 

arvo 

ψ2  

Pitkäaikais-

arvo 

Liikennekuormat gr1 Tasainen 

kuorma 

0,4 0,4 - 

- Pistekuorma - - - 

gr2 Huolto- 

ajoneuvo 

- - - 

Tuulikuormat -Fwk, Normaalisti 

vallitsevat 

mitoitustilanteet 

0,3 0,2 - 

Lämpötilakuormat Tk - 0,6 0,6 0,5 

Laakerikitka BF 0,6 0,5 0,4 

Jääkuormat IL 0,7 0,5 0,2 

Tukipainumat/ 

-siirtymät 

S Pysyvä kuorma 

Vedenpinnan asema W Pysyvä kuorma 

Liikennekuorman 

maanpaine 

TLEP 0,4 0,4 - 

Lumikuorma 

(toteuttamisen 

aikana) 

Qsn,k 0,8 - - 

Toteuttamisesta 

aiheutuvat kuormat 

Qc 1 - 1 

 

Tutkimuksessa stabiiliusanalyysi ja nurjahduslaskenta tulkittiin luonteel-

taan rakenneosan kestävyyden tarkastamiseksi. EQU-rajatilaa ei käytetty. 

Murtorajatilan mitoituskaavana käytettiin määräävintä NCCI 1 -ohjeen SET 

B – STR/GEO -kaavoista. Ne ovat yleisessä muodossa: 

 

▪ Mitoituskaava a: 

𝐸𝑑 = 𝐾𝐹𝐼1,35𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 0,90𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝐾𝐹𝐼𝛾𝑃𝑃 
(12) 

▪ Mitoituskaava b: 

𝐸𝑑 = 𝐾𝐹𝐼1,25𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 0,90𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝐾𝐹𝐼𝛾𝑃𝑃 + 𝐾𝐹𝐼𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 

+ ∑(𝐾𝐹𝐼𝛾𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖). (13) 

 

Kaava (12) huomioi vain pysyvät kuormat Gkj,sup, Gj,inf ja P. Alempi kaava (13) 

huomioi myös muuttuvat kuormat Qk,1 ja Qk,i. Seuraamusluokkana oli CC2 ja 

sitä vastaava luotettavuusluokka on RC2, josta seuraa kuormakertoimen ar-

voksi KFI=1,0. Lähtökohtaisesti sillat voidaan sijoittaa seuraamusluokkaan 

CC2 (NCCI 1, 2017, s. 46). Tutkimuksen nurjahdusanalyysissä määräävä 

MRT-yhdistelmä oli Ed=1,25*omapaino+1,35*liikennekuorma+0,9*tuuli-

kuorma. 
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Käyttörajatilan (KRT) kuormitusyhdistelmiä on kolme erilaista ja ne ovat 

ominaisyhdistelmä, tavallinen yhdistelmä ja pitkäaikaisyhdistelmä:  

 

▪ Ominaisyhdistelmä: 

𝐸𝑑 = 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1 + ∑(𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖) (14) 

▪ Tavallinen yhdistelmä: 

𝐸𝑑 = 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑(𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖) (15) 

▪ Pitkäaikaisyhdistelmä: 

𝐸𝑑 = 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + ∑(𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖). (16) 

 

Mitoituksessa ominaisyhdistelmällä tarkastetaan palautumattomia muo-

donmuutoksia ja tavallisella yhdistelmällä tarkastetaan palautuvia muodon-

muutoksia (NCCI 1, 2017, s. 60). Pitkäaikaisyhdistelmällä tarkastetaan pit-

käaikais- ja ulkonäkövaikutuksia. Käyttörajatilakriteerien tarkastelu liittyy 

olennaisesti käytännön suunnittelu- ja mitoitustyöhön. 

 

5.4 Numeerinen analyysi 
 

Tutkimuksen siltarakenteelle suoritettiin numeerinen stabiiliusanalyysi. 

Analyysityyppeinä oli lineaarisen kimmoteorian mukainen haarautumisana-

lyysi (LBA) sekä geometrisesti epälineaarinen analyysi, jossa epätarkkuudet 

huomioitiin (GNIA). Mallintamiseen käytettiin sekä sauva- että kuorimalleja 

RFEM-ohjelmalla. Mallinnuksessa keskeisenä erona näiden välillä oli, että 

sauvamallissa riitti antaa poikkileikkaus ja sen painopisteen keskiviivan si-

jainti, mutta kuorimalliin tarvittiin levyjen keskilinjan ääriviivat ja levypak-

suudet laskennan suorittamiseksi. Tämän takia mallintamiseen käytetty työ-

määrä oli kuorimallissa moninkertainen. Solmujen vapausasteiden yhteen-

sopivuus mahdollisti sen, että vetotangot ja kansirakenne ovat kuorimallis-

sakin edelleen palkkielementteinä. Niiltä osin mallit pysyivät mahdollisim-

man samanlaisina. Kuorimallissa huomionarvoista oli tarkistaa käytetyn ele-

menttiverkon koko, tyyppi. Verkon paikallisia tihennyksiä ei käytetty. Kaikki 

tulokset tutkittiin kahdella elementin sivunpituudella: 0,25 m ja 0,15 m. Ver-

kon asetuksista valittiin nelikulmaiset elementit, koska sen uskottiin olevan 

sopivin kyseiselle tapaukselle. 

Sauva- ja kuorimallin nurjahdustulosten vertailu voitiin tehdä kriittisen 

kuormakertoimen avulla silloin kun ulkoinen mitoituskuormitus pysyi sa-

mana. Kun liikennekuorma vaihdettiin vaikuttamaan pelkästään toiseen jän-

neväliin, suora vertailu ei enää onnistunut ja tulosten tulkinnassa keskityttiin 

lähinnä mallien luotettavuuteen. Kriittiset nurjahdusvoimat Ncr olisi lasket-

tava kullekin elementille ja tehtävä vertailu esimerkiksi taulukoimalla. 
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Kuva 36: Murtorajatilan määräävä kuormitusyhdistelmä sauvamallissa. 

 

Ennen stabiiliuslaskentaa tutkittiin sisäisiä voimasuureita, jotta syntyisi pa-

rempi käsitys niiden jakautumisesta tämän tyyppisessä kaarevassa raken-

teessa. Lähtötilanne näkyy kuvassa 36. Pienet erot taivutusmomenttien ar-

voissa eri jänneväleissä johtuivat globaaliin y-suuntaan vaikuttaneesta tuu-

likuormasta. 

 

 
Kuva 37: Kaaren My-taivutusmomenttipinta MRT-yhdistelmässä. 

 

Kaaren y-suunnan taivutusmomenttipinnasta huomataan, että rakenteen 

jatkuvuus välituella aiheuttaa suuren taivutusmomenttihuipun. Kotelo on 

hieman korkeampi kyseisellä alueella. Muualla kaaressa ei ole samanlaista 

tarvetta optimoinnille. 
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Kuva 38: Kaaren Mz-taivutusmomenttipinta MRT-yhdistelmässä. 

 

Kaaren z-suunnan taivutusmomenttipinta kertoo hyvin, miksi kotelopalkki 

on leveämpi tukialueilla kuin lakipisteiden alueilla. Mz-taivutusmomentin 

maksimi- ja minimiarvot sijoittuvat tukialueelle. 

 

 
Kuva 39: Kaaren N-normaalivoimakuvaaja MRT-yhdistelmässä. 

 

Kaaren normaalivoimat kasvoivat lakipisteeltä kohti päiden maatukia. Väli-

tuella rakenne käyttäytyi hieman toisella tavalla, koska kannen kytkeminen 

kaareen sitoo rakenteita ja osa kaarivoimista siirtyy kaaren ja kannen liitos-

kohdan kautta kanteen. 

 

5.4.1 Lineaarinen laskenta 

 

Lineaarisella analyysillä on tavallista laskea useampia nurjahdusmuotoja, 

mutta käytännössä alin muoto on kiinnostavin ja sitä seuraavat pitkälti teo-

reettisia tuloksia. Laskennassa päätettiin siis tutkia 28-elementtisen sauva-

mallin alinta nurjahdusmuotoa ja löytää vastaavat muodot 56-elementtisellä 
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sauvamallilla sekä molemmilla kuorimalleilla. Graafisesti voitiin todeta, 

minkälainen kaaren stabiiliusongelma oli kyseessä. Tasonurjahduksen ja ta-

sosta poispäin suuntautuvan nurjahduksen erottelu oli hieman tulkinnanva-

raista sillan kaarevuuden ja kaltevuuden takia. Hypoteesina ennen lasken-

nan aloittamista oli, että kaari nurjahtaisi helpoiten sivusuuntaan eli tasos-

taan poispäin. 

 

 
Kuva 40: Sauvamallin 1. nurjahdusmuoto, lineaarinen laskenta. 

 

 
Kuva 41: Kuorimallin globaali nurjahdusmuoto, lineaarinen laskenta. 

 

Taulukko 4: Kriittiset kuormakertoimet αcr, jotka tuottivat saman globaalin 

nurjahdusmuodon. 
Lineaarinen analyysi (LBA) αcr (-) Ero (%) 

Sauvamalli, 28 palkkielementtiä 11,47  

Sauvamalli, 56 palkkielementtiä 11,73 2,27 

Kuorimalli, lFE=0,25 m 11,83 3,14 

Kuorimalli, lFE=0,15 m 11,66 1,66 
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Keskeinen havainto taulukon 4 tuloksista oli, että sauvamallissa palkkiele-

menttien lukumäärän tuplaus ei johtanut merkittäviin eroavaisuuksiin kuor-

makertoimen arvossa. 28-elementtisen mallin 1. muoto vaikutti graafisesti 

katsottuna olevan kaaren tasosta poispäin suuntautuva. Samankaltainen 

muoto saatiin myös 56-elementtisellä mallilla.  

Kuorimalleilla tarvittiin tulosten iteroimista, koska RF-STABILITY löysi 

monia lokaaleja levyjen lommahduksia ennen kuin löydettiin etsitty globaali 

nurjahdusmuoto. Se tapahtui valitsemalla ensimmäisen kuormakertoimen 

iteraatio riittävän suureksi. Kriittisen kuormakertoimen tulos oli lopulta yl-

lättävän lähellä sauvamallia, ollen vain muutamia prosentteja suurempi kuo-

rimalleilla. Ero voisi selittyä sillä, että kuorimallissa levyt vastasivat hieman 

tarkemmin todellista rakennetta kuin sauvamallin lineaarisesti muuttuvana 

mallinnetut poikkileikkaukset. Toisaalta kuorimallin tekoon käytetty viiva-

geometria kuvasi kotelorakenteen ulkomittoja, vaikka sitä käytettiin tässä le-

vyn keskilinjan mallintamiseen. Näin ollen poikkileikkaus on mallissa kai-

kilta sivuilta levypaksuuden puolikkaan verran virheellinen todelliseen ver-

rattuna. Kyseisellä yksinkertaistuksella pyrittiin välttämään epäjatkuvuus-

kohdat mallissa, koska todellisessa kotelossa levypaksuudet vaihtuvat siten, 

että ulkopinnassa ei ole pykäliä. Analyysissä olisi voinut myös harkita ele-

menttiverkon paikallisia tihennyksiä kriittisille alueille, jottei koko mallia 

tarvitsisi laatia paljon laskentatehoa vaativalla tarkalla verkolla. 

 

 
Kuva 42: Kuorimallin alimpana nurjahdusmuotona oli paikallinen lommahdus 

kaaren lakipisteen alueella, lineaarinen laskenta. 

 

Taulukko 5: Kuorimallien ensimmäiset kriittiset kuormakertoimet αcr. 
Lineaarinen analyysi (LBA) αcr (-) 

1. ominaismuoto 

Kuorimalli, lFE=0,25 m 2,85 

Kuorimalli, lFE=0,15 m 2,39 
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Kuorimallissa saadut ensimmäisen epästabiiliusmuodon kuormakertoimet 

olivat suuruudeltaan vain murto-osan sauvamallien vastaavista, sillä lokaalit 

lommahdukset näyttivät rajoittavan kotelorakenteen stabiiliutta. Elementti-

verkon koon muutoksella oli havaittavissa eroja, koska tiheällä verkolla saatu 

tulos oli noin 16 % pienempi. Laskenta hidastui kuitenkin merkittävästi ver-

kon muutoksen jälkeen. 

Analyysissä haluttiin selvittää myös kuorman asettelun vaikutusta stabii-

liuteen. Näin ollen lineaarinen laskenta suoritettiin uudelleen tilanteelle, 

jossa liikennekuorma asetettiin vain toiseen jänneväleistä kuvan 43 tilanteen 

mukaisesti. 

 

 
Kuva 43: Liikennekuorma vain toisessa kentässä. 

 

 
Kuva 44: Sauvamallin 1. nurjahdusmuoto, kun toisessa kentässä liikenne-

kuorma, lineaarinen laskenta. 
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Kuva 45: Kuorimallin globaali nurjahdusmuoto, kun toisessa kentässä liiken-

nekuorma, lineaarinen laskenta. 

 

Taulukko 6: Kriittiset kuormakertoimet αcr, jotka tuottivat saman globaalin 

nurjahdusmuodon. Vain toisessa jännevälissä liikennekuorma. 
Lineaarinen analyysi (LBA) αcr (-) Ero (%) 

Sauvamalli, 28 palkkielementtiä 11,72  

Sauvamalli, 56 palkkielementtiä 11,77 0,43 

Kuorimalli, lFE=0,25 m 11,78 0,51 

Kuorimalli, lFE=0,15 m 11,64 -0,68 

 

Sauva- ja kuorimallien nurjahdusmuodot kuvissa 44 ja 45 muistuttavat liki-

main toisiaan, mutta pientä eroa on havaittavissa toisen ja kolmannen veto-

tangon kohdilla. Kuormitus johti edelleen tasosta poispäin suuntautuvaan 

nurjahdukseen. Vaikka ulkoista kuormitusta oli kokonaisuudessa vähem-

män, kuin jänneväliltään täysin rasitetussa sillassa, taulukon 6 kuormaker-

toimet eivät juurikaan kasvaneet. 

Analyysi olisi ollut kattavampi, mikäli kuorman paikkaa olisi vielä iteroitu 

tarkemmin. Asettamalla liikennekuorma toiseen kenttään pyrittiin selvittä-

mään miten rakenteen jatkuvuus välituella vaikuttaa tuloksiin. Toisaalta 

epäedullisempia kuorman paikkoja saattoi jäädä löytymättä. 

 

5.4.2 Epälineaarinen laskenta 

 

Geometrisesti epälineaariseen analyysiin siirryttäessä vaihdettiin laskenta-

menetelmä käyttämään askelittain nousevaa kuormitusmenetelmää. Hypo-

teesina oli, että saatu kuormakerroin olisi lineaarista pienempi. De Backer 

ym. saivat omassa tutkimuksessaan (2014) noin 10 % pienempiä nurjahdus-

voimien Ncr arvoja. 

Lineaarisen stabiiliusanalyysin 1. nurjahdusmuodon perusteella luotiin 

alkuepätarkkuudet laskennalle RF-IMP -lisämoduulilla. Alkuepätarkkuuden 

e0 amplitudin suuruudeksi valikoitui 200 mm. Käytännössä kuvan 40 
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nurjahdusmuotoa skaalattiin siten, että malli vastasi kyseistä geometrista ja 

alkupoikkeaman mukaista muotoa. 

 

 
Kuva 46: 1.nurjahdusmuoto epälineaarisella laskennalla. 

 

Taulukko 7: Kriittiset kuormakertoimet αcr ja analyysityypin menetelmän ver-

tailu. 
Sauvamalli, 28 palkkielementtiä αcr (-) 

1. ominaismuoto 

Lineaarinen analyysi (LBA) 11,47 

Geometrisesti epälineaarinen  

analyysi ja epätarkkuudet mukana (GNIA) 

11,37 

 

Epälineaarisella laskennalla saatu nurjahdusmuoto kuvassa 46 näyttää 

suuntautuvan voimakkaasti alaviistoon. Taulukon 7 kuormakertoimet ovat 

hypoteesiin nähden liian lähellä toisiaan, jotta ne olisivat uskottavia. Yksit-

täisten sauvaelementtien nurjahdusvoimia tarkasteltaessa epälineaarisen 

laskennan voimat olivat kuitenkin pienentyneet. Kannessa käytetty mallin-

nustapa saattoi vaikuttaa tuloksiin. Johtopäätösten vetäminen oli näin ollen 

haastavaa. Kaikkia epälineaarisia laskelmia ja tuloksia ei lopulta julkaistu, 

vaan kuvattiin pääpiirteittäin tehdyt vaiheet. 

 

5.4.3 Riipputangon katkeaminen 

 

Tässä käsitellään skenaariota, jossa jokin sillan kansirakennetta kannatte-

leva vetotanko on katkennut. Vetotanko on kaarisillassa tärkeä ja kantava ra-

kenneosa. Rakenteen stabiiliuden kannalta sillä on oltava jokin vaihtoehtoi-

nen kuormien siirtymisreitti. Viereisille vetotangoille syntyy katketessa suu-

rempi rasitus ja on myös syytä tarkastella, aiheutuuko jotain muita ongelmia.  

Kuormitusyhdistelyt tehdään kevyen liikenteen sillan onnettomuusrajatilan 

kertoimilla. Onnettomuuskuorman mitoituskaavana on NCCI 1 (2017, s. 59) 

mukaisesti: 
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▪ Onnettomuusyhdistelmä: 

𝐸𝑑 = 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝐴 + (𝜓1,1 ∨ 𝜓2,1)𝑄𝑘,1 

+ ∑(𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖). (17) 

 

Aluksi tutkittiin mikä tangoista on kriittisin eli rakenteen kannalta epäedul-

lisin. Ensimmäinen vaihe oli tehdä vain staattinen tarkastus rakenteelle, kun 

yksi vetotanko on kokonaan poistettu. Koska aksiaalivoimat eri vetotankojen 

välillä eivät merkittävästi eronneet toisistaan, päätettiin poistaa vetotanko 

kohdalta, jossa kaaren poikkileikkaus oli pienimmillään eli lakipisteen lä-

heltä. 

Tilanne aiheuttaa kaaressa lokaalin nurjahduspituuden muuttumisen, dy-

naamisia vaikutuksia sekä voimien uudelleensiirtymisen. Kannen oletettiin 

kestävän sortumatta onnettomuustilanteessa. 

 

Taulukko 8: Kriittiset kuormakertoimet αcr, kun yksi vetotanko puuttuu. 
Lineaarinen analyysi (LBA) αcr (-) 

1. ominaismuoto 

αcr (-) 

2. ominaismuoto 

Sauvamalli, 56 palkkielementtiä 20,21 20,61 

 

Taulukossa 8 näkyvät kuormakertoimien arvot olivat merkittävästi suurem-

pia kuin ehjällä rakenteella lasketut MRT-kuormien tulokset. Eroa voidaan 

selittää murtorajatilan ja onnettomuusrajatilan erilaisilla kertoimilla, joten 

myöskään kuormitusta vastaavat sisäiset voimasuureet eivät olleet saman-

suuruisia. 

 

 
Kuva 47: Kaaren 1. nurjahdusmuoto onnettomuuskuormalla. 

 

Kuvassa 47 näkyvän ensimmäisen nurjahdusmuodon perusteella kaari de-

formoituu eniten juuri kohdasta, josta vetotanko poistettiin, mikä oli odotet-

tava tulos. Kuvassa 48 on näytetty lähempää sama tilanne. Kuormakerroin 
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on tosin niin suuri, ettei yhden vetotangon merkitys stabiliteetille näytä rat-

kaisevalta kaaren nurjahduksen kannalta lineaarista laskentaa käytettäessä. 

Johtopäätöstä ei voida yleistää muihin kaarisiltoihin, vaan se on tapauskoh-

tainen havainto. Tilanne voisi myös olla toinen, jos esimerkiksi alus törmäisi 

sillan päällysrakenteeseen. 

 

 
Kuva 48: Kaaren 1. nurjahdusmuoto poistetun vetotangon lähellä. 

 

Analyysiä voisi parantaa tutkimalla vetotankojen katkeamisesta syntyvät dy-

naamiset vaikutukset. Sillan käytön kannalta tärkeät ominaistaajuudet, jotka 

vastaavat pysty-, vaaka- ja vääntövärähtelyjä, tulisi määrittää sopivaa raken-

nemallia käyttäen. Materiaalin epälineaarisuuden huomiointi olisi toinen ke-

hitysidea eli tehdä GNMA- tai GNMIA-analyysi. Teräksen myötörajan ylitys 

aiheuttaa pysyviä ja palautumattomia muodonmuutoksia rakenteeseen, 

jotka vaikeuttaisivat mahdollisia vetotangon korjaustoimenpiteitä. 

 

5.5 Stabiiliusanalyysin yhteenveto 
 

Tapaustutkimuksessa tutkittiin kotelorakenteista kevyen liikenteen teräs-

kaarisiltaa, jonka geometria tunnettiin. Rakenteesta laadittiin yksinkertaiset 

ja tarkat sauvamallit sekä yksinkertainen kuorimalli eri elementtiverkoilla. 

Nurjahdusanalyysiin valittiin MRT-kuorma, johon sisältyi omapaino, tuuli- 

ja liikennekuorma. Saadut kuormakertoimet olivat lähellä, mutta yli 10, joten 

sivusiirtyvyyden ja käytetyn analyysityypin kannalta oltiin mielenkiintoisella 

alueella. Erot rakennemallien välillä olivat enimmillään parin prosentin 

luokkaa tutkiessa saman tapauksen nurjahdusmuotoa. Yksinkertaisella 28-

palkkielementin sauvamallilla saatiin riittävän luotettavia tuloksia huomioi-

den mallinnuksen helppous. Määräävä globaali nurjahdusmuoto oli useim-

miten kaaren tasosta poispäin. Tulos on järkevä ja hypoteesin mukainen, sillä 

kaari ei ollut poikittaistuettu. Tapauskohtaisia tuloksia ei kuitenkaan voida 

yleistää kaikkia kaarirakenteita koskevaksi. Palkkiteorialla on omat 
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rajoitteensa eli se käytännössä kertoi vain globaalit epästabiiliusmuodot. 

Kuorimallillakin saatiin lopulta globaaleja muotoja, kun laskettiin riittävän 

monta ominaismuotoa. Kuorimalli pystyi näyttämään paikalliset lommah-

dukset, joita sauvamalli ei kerro. Epälineaarinen analyysi jäi hieman suppe-

aksi, eikä kaikkia tuloksia lopulta julkaistu. Alkuhäiriöiden merkitystä stabii-

liuteen ei näin ollen kyetty täysin varmentamaan. 
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6 Johtopäätökset 
 

Tutkimuksessa selvitettiin kaarisillan rakenteellista toimintaperiaatetta ja 

stabiiliutta. Tutkimuskysymykseen kaaren toiminnasta pyrittiin vastaamaan 

erityisesti hitsatun kotelorakenteen näkökulmasta. Lähteinä käytettiin kirjal-

lisuudesta löytyvää stabiiliusteoriaa, artikkeleita, tutkimusraportteja ja euro-

koodeja. Kirjallisuustutkimus osoitti, että kaaren rakenneanalyysiin vaikut-

tavat esimerkiksi tukiehdot, geometriset valinnat, kuormitustapa, riipputan-

got ja poikkileikkausprofiili. Kaaren globaaleista stabiiliusilmiöistä vahvim-

min esille nousivat kaaren tasonurjahdus ja tasosta poispäin suuntautuva 

nurjahdus. Myös levyn paikallisia lommahduksia käsiteltiin.  

Aiempi tutkimustieto on keskittynyt tietyn kaarimuodon, nurjahdussuun-

nan, poikkileikkauksen tai riipputankotyypin tutkimiseen. Tutkimuksissa 

FEM-mallinnusten tuloksia on tavallisesti verrattu terässiltojen eurokoodin 

SFS-EN 1993-2 nurjahduskaavoihin. Kirjallisuusosassa kyseiset analyyttiset 

kaavat esiteltiin ja niitä sovellettiin itse luvun 4 nurjahduslaskelmissa. Toi-

sena tutkimuskysymyksenä oli vertailla käytetyn rakennemallin luotetta-

vuutta kaaren numeerisissa FEM-laskelmissa. Se tehtiin luomalla sauva- ja 

kuorimallit kaksinivelkaaresta. Erot käytetyn palkkielementtimäärän (6 ja 

240) tai elementtiverkon koon (0,25 m ja 0,10 m) välillä osoittautuivat var-

sin pieniksi. Numeeriset RFEM-tulokset eivät olleet ristiriidassa analyyttis-

ten tulosten kanssa. 

Luvun 5 tapaustutkimuksessa tutkittiin erään kotelorakenteisen teräskaa-

risillan stabiiliutta ja tehtiin kaarelle nurjahdusanalyysi RFEM-ohjelmalla ja 

sen lisämoduuleilla. Lineaarinen analyysi suoritettiin sauva- ja kuorimal-

leilla. Palkkielementtimäärän (28 ja 56) sekä elementtiverkon koon (0,25 m 

ja 0,15 m) vaikutusta tutkittiin kriittisen kuormakertoimen avulla. Lähes sa-

mat nurjahdusmuodot löydettiin sauva- ja kuorimallista. Tutkituilla kuormi-

tusyhdistelmillä määrääväksi tuli useimmiten kaaren tasosta poispäin suun-

tautuva nurjahdustapaus. Sauvamallin rajoitteitten takia nurjahdusmuodot 

ovat aina globaaleja, kun taas kuorimallilla pystyi näkemään levyosien pai-

kallisia lommahduksia alemmilla nurjahdusmuodoilla. Saatuja tuloksia ja 

havaintoja voi käyttää globaalien ja lokaalien stabiiliusongelmien tunnista-

miseen siltasuunnittelussa. Epälineaarista laskentaa kokeiltiin ottamalla 

huomioon rakenteen geometrinen epälineaarisuus ja alkuhäiriöt. Siltä osin 

tulos poikkesi hypoteesista, ja vaatisi siten tarkempia jatkolaskelmia. Line-

aarisissa laskelmissa ja niiden johtopäätöksissä on korostettava tapauskoh-

taisuutta, ja sitä etteivät ne huomioineet lainkaan materiaalin jännitysrajoja. 

Myös taivutusmomentittomuus on epätodennäköistä oikeassa kaarisillassa, 

jossa on muuttuvia kuormia. Tällöin kaaren varsinaisessa mitoituksessa to-

dellinen kuormitustapa ja niiden sijainnin tutkimisen tärkeys korostuu. 

Tutkimuksen perusteella heräsi mieleen muutamia jatkotutkimusaiheita. 

FEM-mallinnuksessa voisi pohtia olisiko kuorimallissa elementtiverkon pai-

kallisien tihennyksien käyttö (FE mesh refinement) kriittisillä alueilla 
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hyödyllistä, ettei koko mallia tarvitsisi laskea tiheällä verkolla. Kuorimallia 

voisi tutkia lisää laatimalla myös tarkan mallin kaarelle. Lisäksi voisi tutkia 

enemmän kaarirakenteiden sensitiivisyyttä epätarkkuuksille, koska suunnit-

telijan on kyettävä valitsemaan geometrisesti epälineaariseen tilanteeseen 

sopivat alkuhäiriöiden muodot ja amplitudit. 
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Liiteluettelo 

Liite A. Kaaren analyyttinen nurjahduslaskelma. 5 sivua. 



Liite A. Kaaren analyyttinen nurjahduslaskelma
≔fy 355 MPa Myötöraja
≔E 210 GPa Teräksen kimmokerroin
≔f 15 m Korkeus
≔l 60 m Jänneväli

--> =―f
l

0.25 Korkeus-pituussuhde

≔m 5 Riipputankojen lukumäärä

≔NEd 1001.1 kN Aksiaalisen normaalivoiman 
mitoitusarvo (RFEM)

≔γM0 1.0 Terässiltojen osavarmuusluvut 
(SFS-EN 1993-2, 2006, s. 19)≔γM1 1.1

Kuva A1: Kaaren geometria. Siirtymättömät niveltuet.

Laskelmassa esitetään kriittiset nurjahdusvoimat analyyttisesti Ncr
molempiin suuntiin ja nurjahduskestävyyden mitoitusarvo . Nb.Rd
Taivutuksen ja puristuksen yhteisvaikutusta ei huomioitu.

Koteloprofiili 1

≔Iy 1477120000.0 mm4

≔Iz 1477120000.0 mm4

≔A 38400.0 mm2

Kuva A2: Alkupoikkileikkaus.

1 of 5



Tasosta poispäin suuntautuva nurjahdus Ncr.z

≔β1 0.74 Kaaren nurjahduskerroin, 
SFS-EN 1993-2 (2006) 
taulukot D.6 ja D.7

≔β2 0.65
≔β =⋅β1 β2 0.48

≔Ncr.z ⋅⋅
⎛
⎜⎝
――π
⋅β l
⎞
⎟⎠

2

E Iz

=Ncr.z 3675.72 kN Nurjahdusvoima tasosta poispäin

Tasonurjahdus Ncr.y

≔β 0.57 Kaaren nurjahduskerroin, SFS-
EN 1993-2 (2006) kuva D.4

≔s 34.53 m Kaaren pituuden puolikas

≔Ncr.y ⋅⋅
⎛
⎜⎝
――π
⋅β s
⎞
⎟⎠

2

E Iy

=Ncr.y 7903 kN Nurjahdusvoima tasossa

Toinen tapa: tasonurjahduksen laskenta, Palkowski (2012)

≔α 131.35 Kerroin Palkowski (2012) 
taulukosta 1: riipputankotyyppi a, 
lukumäärä 5

≔Hcr =⋅α ――
⋅E Iy
⋅⋅8 l f

5658.91 kN Kriittinen vaakasuuntainen 
voimakomponentti (thrust)

≔ψ 44.89 deg Kannan kulma

≔Ncr.y.2 =―――
Hcr

cos ((ψ))
7987.58 kN Kriittinen puristusvoima kaaren 

tuella

Puristuskestävyyden mitoitusarvo Nb.Rd

≔Ncr =min
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

Ncr.z
Ncr.y
Ncr.y.2

⎡
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

3675.72 kN Kriittinen puristusvoima 
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＝λ
‾‾‾‾‾‾
―――

⋅Aeff fy
Ncr

＝λ
‾‾‾‾‾
――
⋅A fy
Ncr

jos PL 1/2/3 tai jos PL 4

--> ≔λ =
‾‾‾‾‾
――
⋅A fy
Ncr

1.93 Muunnettu hoikkuus

=if

else if

else

≤λ 0.2
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

if

else

≤――
NEd
Ncr

0.04

‖‖“Nurjahdusta ei tarvitse tarkastaa”

‖‖“Nurjahdus tarkistettava”

≤――
NEd
Ncr

0.04

‖‖“Nurjahdusta ei tarvitse tarkistaa”

‖‖“Nurjahdus on tarkistettava”

“Nurjahdus on tarkistettava”

Nurjahduskäyrä SFS-EN 1993-1-1 (2005) taulukon 6.2 mukaan hitsatulle 
profiilille on b sekä y- että z-suunnissa.

≔α 0.34 Nurjahduskäyrää b vastaava 
epätarkkuustekijä

≔Φ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α (( -λ 0.2)) λ2 ⎞⎠ 2.65 Muuttuja pienennystekijän χ
laskemiseen

≔χ =―――――1

+Φ ‾‾‾‾‾‾-Φ2 λ2
0.22 Pienennystekijä

Puristetun sauvan 
nurjahduskestävyyden 
mitoitusarvo

≔Nb.Rd =⋅χ ――
⋅fy A

γM1
2775.66 kN

=――
NEd

Nb.Rd
0.36 Käyttöaste nurjahdukselle

=≤――
NEd

Nb.Rd
1 1 OK
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Koteloprofiili 2

≔Iy 2053453333.3 mm4

≔Iz 3858203333.3 mm4

≔A 48400 mm2

Kuva A3: Levennetty poikkileikkaus.

Tasosta poispäin suuntautuva nurjahdus Ncr.z

≔β1 0.74 Kaaren nurjahduskerroin, 
SFS-EN 1993-2 (2005) 
taulukot D.6 ja D.7

≔β2 0.65
≔β =⋅β1 β2 0.48

≔Ncr.z ⋅⋅
⎛
⎜⎝
――π
⋅β l
⎞
⎟⎠

2

E Iz

=Ncr.z 9600.89 kN Nurjahdusvoima tasosta poispäin 

Tasonurjahdus Ncr.y

≔β 0.57 Kaaren nurjahduskerroin, SFS-
EN 1993-2 (2006) kuva D.4

≔s 34.53 m Kaaren pituuden puolikas

≔Ncr.y ⋅⋅
⎛
⎜⎝
――π
⋅β s
⎞
⎟⎠

2

E Iy

=Ncr.y 10986.54 kN Nurjahdusvoima tasossa

Toinen tapa: tasonurjahduksen laskenta, Palkowski (2012)

≔α 131.35 Kerroin Palkowski (2012) 
taulukosta 1:  riipputankotyyppi a, 
lukumäärä 5

≔Hcr =⋅α ――
⋅E Iy
⋅⋅8 l f

7866.87 kN Kriittinen vaakasuuntainen 
voimakomponentti (thrust)

≔Ncr.y.2 =―――
Hcr

cos ((ψ))
11104.13 kN Kriittinen puristusvoima kaaren 

tuella
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Puristuskestävyyden mitoitusarvo Nb.Rd

≔Ncr =min
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

Ncr.z
Ncr.y
Ncr.y.2

⎡
⎢
⎢
⎢⎣

⎤
⎥
⎥
⎥⎦

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

9600.89 kN Kriittinen puristusvoima 

≔λ =
‾‾‾‾‾
――
⋅A fy
Ncr

1.34 Muunnettu hoikkuus

=if

else if

else

≤λ 0.2
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

if

else

≤――
NEd
Ncr

0.04

‖‖“Nurjahdusta ei tarvitse tarkastaa”

‖‖“Nurjahdus tarkistettava”

≤――
NEd
Ncr

0.04

‖‖“Nurjahdusta ei tarvitse tarkistaa”

‖‖“Nurjahdus on tarkistettava”

“Nurjahdus on tarkistettava”

≔α 0.34 Nurjahduskäyrää b vastaava 
epätarkkuustekijä

≔Φ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α (( -λ 0.2)) λ2 ⎞⎠ 1.59 Muuttuja pienennystekijän χ
laskemiseen

≔χ =―――――1

+Φ ‾‾‾‾‾‾-Φ2 λ2
0.41 Pienennystekijä

Puristetun sauvan 
nurjahduskestävyyden 
mitoitusarvo

≔Nb.Rd =⋅χ ――
⋅fy A

γM1
6390.36 kN

=――
NEd

Nb.Rd
0.16 Käyttöaste nurjahdukselle

=≤――
NEd

Nb.Rd
1 1 OK
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