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Tiivistelmä
Tässä tutkimuksessa analysoidaan verkkokaarisiltaa siltatyyppinä ja liimapuun soveltu-
vuutta kaaren rakennusmateriaaliksi. Tutkimuksen tavoite on selvittää, soveltuuko liima-
puu pitkän jännevälin verkkokaarisillan rakennusmateriaaliksi. Tavoitteena on lisäksi
tunnistaa erilaisia keinoja liimapuukaaren säilyvyyden ja käyttöiän parantamiseksi.

Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimuksesta. Kirjallisuuskatsauk-
sessa on tutkittu verkkokaarisiltaa siltatyyppinä ja analysoitu sen toimintaa. Kirjallisuus-
katsauksen lopuksi on käsitelty lisäksi liimapuuta materiaalina ja siihen liittyviä erityis-
kysymyksiä kuten säilyvyyttä, liitoksia ja rakennettavuutta. Tapaustutkimuksessa on ana-
lysoitu jännemitaltaan 70 metrisen verkkokaarisillan rakenneteknistä toimintaa. Siinä on
tutkittu erilaisten muuttujien, kuten kaaren korkeuden, riipputankoverkon geometrian ja
rakenteiden jäykkyyksien vaikutuksia sillan toimintaan. Tutkimuksen lopussa on suunni-
teltu alustavasti tutkittavan sillan liimapuukaari Suomen nykyisten suunnitteluohjeiden
mukaisesti.

Puun käyttäminen Suomen silloissa on ollut vähäistä viime vuosina verrattuna betoniin
ja teräkseen, vaikka materiaalina puulla on useita hyviä rakenneteknisiä ominaisuuksia
siltarakentamiseen. Puusiltojen määrää Suomessa on kuitenkin pyritty lisäämään edelli-
sinä vuosikymmeninä erilaisten hankkeiden avulla. Puun soveltaminen on kuitenkin pai-
nottunut nykyisin pääasiassa lyhyen jännevälin siltoihin, koska pidemmillä jännemitoilla
sillan rakenteiden poikkileikkaukset kasvavat liian suuriksi estetiikan kannalta.

Tutkimuksessa selvisi, että verkkokaarisilta mahdollistaa rakenneteknisesti hoikkien
puusiltojen suunnittelun tutkitulle jännevälille. Tutkimuksessa havaittiin, että tutkittujen
parametrien vaikutukset sillan käyttäytymiseen olivat merkittäviä ja niillä pystyttiin vai-
kuttamaan kaaren voimasuurejakaumaan. Tapaustutkimuksessa suunniteltiin lisäksi sil-
lan liimapuukaari, jonka poikkileikkauksen mitat olivat toteuttamiskelpoiset ja muodos-
tivat esteettisen kokonaisuuden sillasta. Tutkimuksessa esiteltiin lisäksi keinoja, joilla
verkkokaarisillan liimapuukaaren säilyvyyttä on mahdollista parantaa. Kaari voidaan
suojata esimerkiksi erillisellä verhouksella, joka voidaan tarvittaessa uusia sillan perus-
korjauksen yhteydessä. Tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että sillan liimapuukaa-
ren on mahdollista saavuttaa 100 vuoden käyttöikä.

Avainsanat silta, verkkokaarisilta, liimapuu, parametrinen suunnittelu
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Abstract
This thesis focuses on analyzing network arch bridges and glulam as a building material
of the arch. The aim of this thesis is to study the suitability of glulam as a material for a
long span network arch bridges. The aim is also to identify ways to improve durability and
a service life of the glulam arch.

This thesis consists of a literature review and a case study. The literature review deals with
the concept of the network arch bridge and analyzes of its structural behavior. The litera-
ture review studies as well glulam as a material and other issues such as durability, joints
and constructability of the bridge. The case study analyzes the structural behavior of net-
work arch bridge with a 70-meter span. It focuses on analyzing the effect of various pa-
rameters such as the rise of the arch, the geometry of the hanger pattern and the stiffness
of structures to the bridge. The case study also deals with the preliminary design of the
glulam arch according to Finnish design guidelines.

In recent years, timber has been used much less in bridges than concrete and steel, alt-
hough it  offers  many good properties  as  material  for  bridges.  However,  the  efforts  are
being made to increase the amount of timber bridges in Finland. Most of the current tim-
ber bridges are designed for the short span lengths, because with longer spans the cross
sections of timber structures become too large aesthetically.

Based on this thesis, the network arch bridge offers the opportunity to design slender tim-
ber bridges for the studied span lengths. It was found that the studied parameters had a
significant effect on the structural behavior of the bridge and affected to the force distri-
bution of the arch. The preliminary design of the glulam arch was also made and the di-
mensions of the arch cross section were feasible and made the bridge look aesthetic. In
addition, this thesis presented ways to improve the service life of the glulam arch. The
arch can be protected, for example, by a cladding that can be renewed during the renova-
tion. Based on the study, it can be assumed that the glulam arch can reach a service life of
100 years.
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Merkinnät

A [m2] pinta-ala
E [N/mm2] kimmokerroin
E0,05 [N/mm2] kimmokertoimen ominaisarvo
I [m4] jäyhyysmomentti
L [m] kaaren pituus
Lk [m] nurjahduspituus
M [kNm] taivutusmomentti
N [kN] normaalivoima
R [m] kaaren säde
T [°C] lämpötila
V [kN] leikkausvoima
Xd [N/ mm2] lujuuden mitoitusarvo
Xk [N/ mm2] ominaislujuus
b [m] kaaren leveys
f [m] kaaren nuolikorkeus
f/L [-] kaaren korkeus-pituussuhde
h [m] kaaren korkeus
kc,y, kc,z [-] epälineaarisuuskerroin
kdis [-] jännitysjakaumakerroin
kkrit [-] kiepahdusriskistä johtuva lujuuden pienennyskerroin
km [-] poikkileikkauksesta riippuva kerroin
kmod [-] aikaluokkaa vastaava muunnoskerroin
kr [-] lamellien taipumisesta johtuva lujuuden pienennyskerroin
kshape [-] poikkileikkauksen muotokerroin
kvol [-] tilavuuskerroin
γM [-] materiaaliosavarmuuskerroin
fc,0,d [N/mm2] puristuslujuuden mitoitusarvo
fm,y,d [N/mm2] taivutuslujuuden mitoitusarvo
ft,90,d [N/mm2] syitä vastaan kohtisuoran vetolujuuden mitoitusarvo
fv,d [N/mm2] leikkauslujuuden mitoitusarvo
λ [-] nurjahduksen ominaisarvo
σc,0,d [N/mm2] puristusjännityksen mitoitusarvo
σm,y,d [N/mm2] taivutusjännityksen mitoitusarvo
σt,90,d [N/mm2] vetojännityksen mitoitusarvo
τd [N/mm2] syiden suuntaisen leikkausjännityksen mitoitusarvo
τtor,d [N/mm2] väännöstä aiheutuvan leikkausjännityksen mitoitusarvo
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Lyhenteet

EN Eurokoodi
EN-199x Rakenteita koskeva eurokoodiohjelma
HL Hyötyleveys
KL Käyttöluokka
KRT Käyttörajatila
LM Liikennekuormakaavio
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
MRT Murtorajatila
NCCI Eurokoodin soveltamisohje, Liikennevirasto
RIL Rakennusinsinööriliitto
TIEH Tiehallinto
TS Telikuorma
UDL Tasaisesti jakautunut kuorma
Verkkokaarisilta Network arch bridge



5

1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta ja aiheen valinta

Puulla on laajat käyttömahdollisuudet infrastruktuurin rakentamisessa ja sen suosio on ollut
viime vuosina kasvussa. Materiaalina puu tarjoaa monia hyviä ominaisuuksia siltarakenta-
miseen, sillä se on luonnollinen ja uusiutuva materiaali, jolla on hyvä lujuus–painosuhde.
Suomessa puun käyttöä pyritään lisäämään tulevaisuudessa, mikä näkyy muun muassa Lii-
kenne- ja viestintäministeriön käynnistämässä liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjel-
massa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa, että 10 prosenttia valtion rakentamista uu-
sista silloista olisi puusiltoja vuoteen 2022 mennessä. Tällä hetkellä puusiltojen osuus val-
tion omistamista silloista on vain 4,4 prosenttia. (Liikenne- ja viestintäministeriö, 2018)

Valtaosa Suomen nykyisistä puusilloista on jännemitaltaan alle 40 metriä ja puusiltojen so-
veltaminen pidemmille jännemitoille on ollut vähäistä. Tämä on pitkälti johtunut siitä, että
puuelementtien koko on ollut aikaisemmin rajoittava tekijä puurakentamisessa. Puuteolli-
suuden kehittyminen viime vuosikymmeninä on kuitenkin mahdollistanut nykyisin myös
suurien puurakenteiden valmistamisen. (Pousette, ym., 2017) Suurin osa nykyisistä puusil-
loista valmistetaan liimapuusta, jonka avulla puun käyttöä on voitu tehostaa. Liimapuu mah-
dollistaa materiaalina puun käytön pidemmän jännevälin silloille. Tämän lisäksi puu tarjoaa
mahdollisuuksia siltarakentamiseen niin taloudellisesti kuin arkkitehtuurin kannalta, minkä
takia se tulisi ottaa huomioon kilpailukykyisenä vaihtoehtona betoni- ja terässilloille. Ark-
kitehtuurin näkökulmasta puusillat koetaan usein mielenkiintoisiksi ja yleisesti ympäristöön
sopiviksi. (Pousette, ym., 2017)

Monet pidemmät puusillat ovat pukki- tai kaarisiltoja. Kaarisilloissa pääasiallisena kanta-
vana rakenteena toimii kaarirakenne, joka on pysyville kuormille pääosin puristusjännityk-
sen alainen. Tavallisissa kaarisilloissa kuormat välittyvät sillan kannelta kaarelle pysty-
suorien riipputankojen välityksellä. Pystysuorat riipputangot välittävät kuitenkin erilaiset
kuormayhdistelyt kaarelle suurina pistekuormina aiheuttaen siihen suuren taivutusmomentin
ja leikkausvoiman. Nämä rasitukset korostuvat erityisesti silloissa, joiden jännemitta on yli
50 metriä, joka johtaa rakenteissa suuriin poikkileikkauksiin, mikä heikentää puusillan ta-
loudellisuutta ja esteettisyyttä. Erityisesti esteettisyyden kannalta monet puurakenteet koe-
taan liian massiivisiksi. Verkkokaarisilta tarjoaa kuitenkin mahdollisuudet soveltaa liima-
puuta pidemmille jänneväleille. Verkkokaarisillassa riipputangot ovat risteäviä ja kallistet-
tuja. Kallistettujen riipputankojen avulla kuormat jakautuvat tasaisemmin kaarelle ja kaa-
ressa ilmenevä taivutusmomentti pienenee merkittävästi. Tämä mahdollistaa selvästi hoi-
kempien rakenteiden käyttämisen sillassa. Verkkokaarta on aiemmin sovellettu pääasiassa
terässilloissa. Terässiltojen osalta on huomattu, että tämä rakenne on mahdollistanut erittäin
hoikkien siltojen rakentamisen, jotka ovat materiaalimenekiltään pieniä (Tveit, 2014a). Tä-
män takia verkkokaarisillan ja liimapuun yhdistäminen voi tarjota mahdollisuuden soveltaa
puuta myös pidemmän jännevälin silloille ja tarjota kilpailukykyisen vaihtoedon betoni- ja
terässilloille.

Materiaalina puu aiheuttaa kuitenkin erilaisia kysymyksiä koskien sen käyttöikää ja säily-
vyyttä, koska niitä pidetään yleisesti huonompina kuin betonilla ja teräksellä. Puusiltojen
elinkaarikustannusten kannalta on tärkeää tunnistaa tekijät, joiden avulla sen suunnittelu-
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käyttöikää pystytään pidentämään, jotta puusiltojen kilpailukykyä myös taloudellisesti voi-
daan parantaa. Tällä hetkellä puun suunnittelukäyttöikä on suunnitteluohjeissa lyhyempi
kuin teräs- ja betonisilloilla (Tiehallinto, 2009).

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoite on selvittää verkkokaarisillan toimintaperiaate sekä analysoida kysei-
sen siltatyypin rakenneteknistä toimintaa. Tutkimuksen toisena tavoitteena on analysoida
liimapuun soveltuvuutta verkkokaarisillan kaaren rakennusmateriaaliksi ja käsitellä liima-
puukaaren säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa esitellään lisäksi sillan yleisim-
piä liitoksia ja sillan rakennettavuutta. Tutkimuksen lopussa suoritetaan tapaustutkimus,
jonka tavoitteena on tunnistaa erilaisten muuttujien vaikutukset sillan toimintaan. Tapaus-
tutkimuksen toisena tavoitteena on suunnitella alustavasti sillan liimapuukaari ja määrittää
sen perusdimensiot.

Tutkimus rajataan siltoihin Suomen olosuhteissa. Lisäksi tutkimuksessa sovelletaan Suomen
mitoituskäytäntöjä.

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen alussa suoritetaan kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus käsittää kokonaisuu-
dessaan tutkimuksen toisen luvun. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään aluksi yleisesti puu-
ja kaarisiltoihin. Tämän jälkeen tutkimus keskittyy verkkokaarisiltaan, sen toimintaan ja lii-
mapuuhun rakennusmateriaalina. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on luoda teoreettinen
tausta tapaustutkimukselle.

Tutkimuksen kolmas luku käsittää tapaustutkimuksen, joka on kaksiosainen. Tapaustutki-
muksessa analysoidaan jännemitaltaan 70 metrisen verkkokaarisillan rakenneteknistä toi-
mintaa. Tapaustutkimuksen ensimmäinen osa käsittää parametrisen tutkimuksen, jossa ana-
lysoidaan erilaisten muuttujien, kuten kaaren korkeuden, riipputankoverkon geometrian ja
rakenteiden jäykkyyksien vaikutuksia verkkokaarisillan toimintaan. Parametrinen tutkimus
suoritetaan vertailevana analyysinä, jossa geometrialtaan erilaisia siltavaihtoehtoja vertail-
laan toisiinsa. Tapaustutkimuksen toisessa osassa suunnitellaan alustavasti tutkittavan sillan
liimapuukaari ja analysoidaan liimapuun soveltuvuutta kaaren rakennusmateriaaliksi.

Tutkimuksen neljäs luku käsittää tutkimuksen yhteenvedon, johtopäätökset sekä jatkotutki-
musaiheet.
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2 Kirjallisuuskatsaus ja teoreettinen tausta

2.1 Puusillat Suomessa

Puu on ollut yksi ensimmäisistä rakennusmateriaaleista, joita on käytetty sillanrakennuk-
sessa. Suomessa on rakennettu puusta siltoja niin kauan kuin Suomessa on ollut asutusta. Se
on yhdessä kiven kanssa harvoja täysin luonnollisia rakennusmateriaaleja ja sen käytön ylei-
syys johtuu yleisesti puun saatavuudesta, edullisesta hinnasta ja työstettävyydestä. Puun hy-
vän lujuus-paino suhteen takia se soveltuu hyvin siltarakenteisiin. (RIL, 2018) Sen käyttö on
kuitenkin vähentynyt modernimpien rakennusmateriaalien myötä. Puun säilyvyyteen liittyy
kuitenkin erilaisia ongelmia johtuen materiaalin luonnollisuudesta ja orgaanisuudesta. Tä-
män takia puuta ei ole pidetty yhtä kestävänä materiaalina siltoihin kuin terästä ja betonia.
Tämä voidaan huomata esimerkiksi Liikenneviraston suunnitteluohjeista, joissa puusiltojen
suunnittelukäyttöikä on lyhyempi kuin teräs- ja betonisilloissa. Puusiltojen huonompi säily-
vyys on laskenut puusiltojen määrää viimeisen 50 vuoden aikana. Puun säilyvyyteen voidaan
kuitenkin vaikuttaa merkittävästi suunnittelemalla ja suojaamalla puurakenteet oikeanlaisilla
yksityiskohdilla. Nykyisissä tutkimuksissa puusiltojen pitkäaikaiskestävyys on todettu hy-
väksi ja ylläpitokustannukset pieniksi (Versowood, 2005). Puuteollisuuden merkittävä kehi-
tys viime vuosikymmeninä on lisännyt puun käyttöä siltarakenteissa. Erityisesti liimapuu on
materiaalina tarjonnut mahdollisuuksia soveltaa puuta useissa eri siltasyypeissä ja raken-
teissa. Puurakenteista on voitu lisäksi tehdä monimutkaisempia. Liimapuu soveltuu monen
eri siltatyypin kantavaksi rakenteeksi ja sillat voivat olla jännemitaltaan jopa 100 metriä
(Riipola, ym., 2014). Kuvassa 1 on Kurjenmäen silta, jonka pääkannattimet on valmistettu
liimapuusta. Nykyisten puusiltojen pääkannattimet ovat lähes aina kyllästettyjä liimapuu-
palkkeja (Liikennevirasto, 2013a). Koska puu on luonnollinen rakennusmateriaali, sillan ul-
konäkö koetaan usein esteettiseksi ja luonnolliseksi, jonka takia puu soveltuu yleisesti hyvin
ympäristöönsä siltapaikalla. Arkkitehtuurin kannalta puu omaa suuren potentiaalin.
(Pousette, ym., 2017)

Kuva 1. Kurjenmäen silta, Ypäjä. (Versowood, 2005)

Puu soveltuu materiaalina ajoneuvoliikenteen sekä kevyen liikenteen sillan rakennusmateri-
aaliksi. Erityisesti jännemitaltaan lyhyitä kevyen liikenteen siltoja on rakennettu puusta. Ma-
teriaalina puuta käytetään laajasti eri tyyppisissä rakenteissa ja soveltuu hyvin moneen eri
siltatyyppiin. Suomessa puuta on käytetty eniten seuraavissa siltatyypeissä (RIL, 2018):

- palkkisillat
- laattasillat
- ristikkosillat
- ansassillat
- kaarisillat.
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Puusiltojen määrä Suomessa verrattuna kaikkiin maan siltoihin on pienempi kuin muissa
pohjoismaissa. Suomen valtio omistaa suurimman osan Suomen silloista. Kuvassa 2 on esi-
tetty siltojen lukumäärän jakauma siltatyypeittäin. Kuvasta nähdään, että vain 4 % Suomen
valtion omistamilla väylillä sijaitsevista silloista on puusiltoja. (Liikennevirasto, 2018) Suo-
messa rakennettiin vuosina 2010-2014 yhteensä 584 siltaa, joista puusiltojen määrä oli 17
(2,9 %), joten puusiltojen osuus oli todella pieni. Puun hyödyntäminen siltarakenteisessa on
Suomessa merkittävästi vähäisempää kuin Norjassa ja Ruotsissa. Norjassa noin 10 % ja
Ruotsissa noin 20 % uusista silloista on puurakenteisia. Puusiltojen määrän nousu on johtu-
nut julkisen sektorin vahvasta tahtotilasta kehittää ja edistää puusiltojen käyttöä.
(Versowood, 2005)

Kuva 2. Siltojen lukumäärien jakauma siltatyypeittäin. (Liikennevirasto, 2018)

Puun käyttöä siltarakenteissa pyritään kuitenkin edistämään Suomessa. Viimeisen kymme-
nen vuoden aikana lisääntyneet kasvuhuonekaasupäästöt ovat olleet keskustelussa ja tietä-
mys ilmaston lämpenemisestä on lisääntynyt. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen on nous-
sut yleiseksi tavoitteeksi ympäri maailman. Tämän takia rakentamisessa on alettu keskitty-
mään yhtä enemmän rakennusmateriaaleihin, jotka ovat vähäpäästöisiä. Puu on yksi ainoita
luonnollisia ja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja, joten sen käytön lisääminen tarjoaa
mahdollisuuden vähentää kasvihuonepäästöjä ja lisätä rakentamisen ympäristöystävälli-
syyttä. Puu varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan, joten se toimii hiilivarastona. Tämä tar-
koittaa, että puu sitoo hiiltä sen elinkaaren loppuun asti. (Pousette, ym., 2017) Sen jalosta-
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minen on lisäksi energiatehokasta ja helppoa, joten puutuotteen valmistaminen kuluttaa mer-
kittävästi vähemmän energiaa kuin esimerkiksi teräs- tai betonituotteen. Tämän takia suu-
remmalla puun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää rakentami-
sessa. Puun ympäristöystävällisyyttä tarkasteltaessa on kuitenkin aina huomioitava myös
erilaiset kyllästeaineet, jotka voivat olla ympäristömyrkkyjä. Tämän takia puun ympäristö-
vaikutuksia tarkasteltaessa tulee huomioida ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan. Suo-
messa puun käytön edistäminen siltarakentamisessa on ollut keskustelussa ja erilaiset tilaa-
jaorganisaatiot ovat sitoutuneet vähentämään kasvuhuonepäästöjä myös silta- ja infraraken-
tamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) vuonna 2018 julkaisemassa tavoiteoh-
jelmassa puun käyttöä pyritään lisäämään silloissa siten, että vuoteen 2022 mennessä 10 %
valtion uusista silloista olisi puusiltoja lukuun ottamatta rautatiesiltoja. Ohjelman tavoitteena
on lisätä puun monipuolista käyttöä ja pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä. (Liikenne- ja
viestintäministeriö, 2018) Tavoiteohjelman toteutuessa uusien puusiltojen määrä nousisi
vastaavan suuruiselle tasolle kuin Ruotsissa ja Norjassa, jolloin merkittävä osa myös Suo-
men uusista silloista olisi puisia. Tämän takia puusiltojen soveltuvuuteen ja säilyvyyteen on
kiinnitetty merkittävästi huomiota.

2.2 Kaarisillat

Kaarisilta on yksi vanhimmista siltatyypeistä, ja erilaisia kaarirakenteita on hyödynnetty jo
tuhansia vuosia. Kaaren toimintaperiaate perustuu pitkälti siihen, että rakenne toimii pääosin
puristusjännityksen alaisena. Siltatyyppinä kaarisilta on ollut historiassa suosittu ja tavalli-
nen, koska ennen sillat rakennettiin materiaaleista, jotka kestivät hyvin puristusta, mutta ei-
vät vetoja ja taivutusta. Varhaiset kaarisillat rakennettiin usein kivestä tai tiilistä muuraa-
malla. Näiden siltojen käyttöikä on lähes ikuinen, mikäli sillan perustukset pysyvät paikal-
laan ja kestävät. Nykypäivänä kaarisillat rakennetaan kuitenkin moderneista rakennusmate-
riaaleista, joiden ansiosta kaarisilta soveltuu nykyisin hyvin pitkän jännevälin sillaksi. Pi-
simmät kaarisillat voivat olla jopa 500 metriä pitkiä. Tänä päivänä kaarisillat valmistetaan
teräksestä, betonista tai puusta, sekä näiden muodostamista liittorakenteista. Suomessa kaa-
risiltoja käytetään usein vesistösiltoina, joiden jännemitat ovat yleensä noin 60–70 metriä
(RIL, 2018). Terästä sovelletaan erityisesti pitkiin kaarisiltoihin, kun taas puun käyttäminen
on yleistä lyhyimmissä kevyen liikenteen kaarisilloissa. Viime vuosikymmeninä valmistetut
puiset kaarisillat ovat jänneväliltään tyypillisesti 20–70 metriä ja suurimmassa osassa niistä
kansi on ripustettu pystysuorilla riipputangoilla kaaren alapuolelle (Pousette, ym., 2017).

Kaarisilloissa pääasiallisena kantavana rakenteena toimii kaari, joka on pääosin puristusjän-
nityksen alainen (RIL, 2018). Muotonsa takia kaaret ovat luonnostaan vahvoja rakenteita,
joissa rakenteen poikkileikkaus toimii tehokkaasti. Kaarevan geometrian takia ulkoiset kuor-
mat eivät välity kaarelta suoraan alas, vaan ne välittyvät kaarta pitkin sen päihin. Kuormien
välittyminen tapahtuu pääasiassa kaaren tangentin suuntaisena, minkä takia puristusvoima
on yleensä kaaressa merkittävän suuri. Puristusvoima kaaren päässä on kaaren tangentin
suuntainen, mikä tarkoittaa, että se voidaan jakaa pystysuoriin ja vaakasuoriin voimakom-
ponentteihin. Tämän takia kaaret välittävät aina suuren vaakavoiman kaaren pään kiinnitys-
pisteeseen. Taivutusmomentti jakautuu kaaressa eri tavoin kuin suorassa yksiaukkoisessa
palkissa ja sen osuus kaaressa on selvästi pienempi. (Paavola, ym., 1978) Tämä ero johtuu
siitä, että yksiaukkoisessa palkissa ulkoinen kuorma aiheuttaa taivutusmomentin palkkiin.
Kaaressa sen sijaan ulkoisen kuorman aiheuttamaa taivutusmomenttia pienentää taivutus-
momentti, jonka aiheuttaa kaaren päässä sijaitseva vaakasuora tukivoima. Ulkoisen kuorman
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ja tukivoiman aiheuttamien taivutusmomenttien yhteisvaikutus on suuruudeltaan pienempi
kuin yksiaukkoisella palkilla. Kuvassa 3 on esitetty tyypillisen kolminivelkaaren tukireaktiot
kaaren päissä sekä voimasuureet kaaressa. Kuvasta nähdään, että kaarelle kohdistettu tasai-
nen kuorma aiheuttaa kaaren molempiin päihin vaakasuorat voimakomponentit Ha ja Hb.

Kuva 3. Tasaisesti kuormitetun kolminivelkaaren tukireaktiot ja voimasuureet N, M ja Q.

Erilaiset kaarisillat voidaan erotella toisistaan kaaren muodon, kannen sijainnin tai rakenteen
perusteella. Tavallisimpien kaarisiltojen kaaren geometria seuraa ympyrän kaarta tai paraa-
belia ja on symmetrinen keskilinjan suhteen. Symmetrisen geometrian käyttäminen helpot-
taa ja yksinkertaistaa kaaren suunnittelua ja valmistusta. Geometria voi kuitenkin olla myös
epäsymmetrinen. Epäsymmetrinen geometria tarjoaa paljon erilaisia arkkitehtuurisia mah-
dollisuuksia sillan suunnitteluun. Se kuitenkin lisää merkittävästi suunnittelun monimutkai-
suutta. Kaaren geometria pyritään yleensä valitseman siten, että se seuraa pysyvien kuormien
aiheuttamaa puristusviivaa, koska puristusviivan mukaisella geometrialla olevaan kaareen ei
aiheudu kyseisistä kuormista ollenkaan taivutusta. Taivutuksen minimoiminen on usein suu-
ressa roolissa geometrian valinnassa, koska pieni taivutus johtaa yleensä tehokkaaseen ra-
kenteelliseen toimintaan. Täysin momentittoman kaaren suunnittelu on kuitenkin mahdo-
tonta muuttuvien kuormien ja erilaisten kuormitustapausten takia. Suuret liikenne- ja akse-
likuormat luovat rakenteelle tilanteen, jossa taivutusta ei voida välttää. Tämän takia kaaren
geometria pyritään yleensä valitsemaan siten, että se täyttää sillan esteettiset vaatimukset ja
toimii rakenteellisesti mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla kuormayhdistelmillä. Kaaren
geometrian suunnittelussa voidaan käyttää hyvänä lähtökohtana tilannetta, jossa esimerkiksi
huomioidaan pysyvien kuormien lisäksi puolet muuttuvista kuormista, jolloin kyseisen ti-
lanteen aiheuttama taivutus voidaan minimoida. (Paavola, ym., 1978)

Kaarisillat voidaan jakaa kolmeen tyyppiin kannen sijainnin mukaan. Sillan kansi voi sijaita
kaaren alapuolella, yläpuolella tai upotettuna kaaren välissä (kuva 4). Kun kaari sijaitsee
kannen alapuolella, tukeutuu päällysrakenne kaareen puristettujen pilareiden välityksellä.
Kannen sijaitessa kaaren alapuolella, ripustetaan kansi riipputankojen välityksellä kaareen.
Lisäksi kaarisilta voi muodostua näiden kahden vaihtoehdon yhdistelmästä, jolloin osa kan-
nesta on ripustettu riipputangoilla kaareen ja osa tuettu pilareilla kaaren kaaresta. (Paavola,
ym., 1978). Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa voimat välittyvät kannelta kaarelle, josta
ne välittyvät alusrakenteille. (Ostrycharczyk, 2017)
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Kuva 4. Kannen sijainti kaarisillassa. (Ostrycharczyk, 2017)

Kaarisillat voidaan lisäksi erotella toisistaan kaaren päiden reunaehtojen ja nivelten määrän
mukaan. Kaaren päiden reunaehdot vaikuttavat rakenteen staattiseen toimintaan, tukireakti-
oihin ja rakenteen sisäisiin voimasuureisiin. Tavallisimmin kaaret jaetaan staattisen toimin-
nan perusteella jäykästi tai nivelellisesti tuettuihin kaariin. Nivelellisesti tuetussa kaaressa
on yleensä kaksi (kuva 5B) tai kolme niveltä (kuva 5C). Kolminivelkaari on staattisesti mää-
rätty rakenne, joka on suunnittelun kannalta yksikertaisempi kuin kaksinivelkaari. Kaksini-
velkaari on kuitenkin jäykempi rakenne, jonka takia sen käyttäminen kaarissa on suotavaa.
Edellä mainituissa tilanteissa alusrakenteille välittyy kaaresta merkittävä vaakasuora voima,
mikä lisää yleensä vaatimuksia alusrakenteille. Kaaren aiheuttama vaakavoima voidaan kui-
tenkin siirtää pois alusrakenteilta sitomalla kaaren päät toisiinsa jänteellä (kuva 5D). Sido-
tusta kaarisillasta käytetään englanniksi termiä ”Tied-arch bridge”. Vaakasuora vetotanko
ottaa vastaan kaaren päissä sijaitsevat vaakavoimat ja estää kaaren päiden siirtymisen. Kaari
aiheuttaa jänteeseen aina vetorasituksen, joten kaari toimii puristuksessa. Jänne voi olla si-
dotussa kaarisillassa itse kansi tai kannen ulkopuolella sijaitseva erillinen tanko tai palkki.
Sidotuissa kaarisilloissa alusrakenteille välittyy käytännössä vain pystysuoria voimia, mikä
vähentää vaatimuksia alusrakenteille, jolloin ne voidaan suunnitella kuin mille tahansa ta-
valliselle sillalle, joiden vaakasuorat voimat ovat pieniä. Koska alusrakenteille ei välity va-
kaasuoria voimia, sidotut kaarisillat käyttäytyvät kuin yksiaukkoiset palkit ja ovat ulkoisesti
staattisesti määrättyjä rakenteita. (RIL, 2018) Tyypillisiä esimerkkejä silloista, joissa kaaren
päät on sidottu toisiinsa ovat Langer-palkkisilta ja Bowstring- kaarisilta. (Ostrycharczyk,
2017) Kuvassa 5 on esitetty tyypillisimmät kaarisillan kaarityypit ja niiden aiheuttamat tu-
kireaktiot kaaren päihin. Kuvassa L tarkoittaa kaaren jänneväliä ja f nuolikorkeutta. Jänne-
välillä L tarkoitetaan tässä työssä sillan tukipisteiden välistä etäisyyttä ja nuolikorkeudella f
kannen tukipisteiden välisen viivan ja kaaren keskilinjan lakipisteen välistä korkeutta.

Kuva 5. Tyypillisimpien kaarirakenteiden tukireaktiot.
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Sidotut kaarisillat voidaan jakaa vielä kahteen ryhmään sen mukaan, miten kaari ja jänne
toimivat rakenteellisesti. Langer-palkisilta on kaarisiltaa muistuttavat rakenne, joka koostuu
riipputangollisesta kaaresta ja jäykistyspalkista. Langer-palkkisillassa kaari ottaa vastaan
vain puristusta ja jäykistyspalkki kantaa sille kohdistuvan vedon, leikkauksen ja taivutuksen.
Tämän takia kaarella on Langer-palkkisillassa vain vahvistava vaikutus palkkiin. Langer-
palkkisillassa sillan jäykkyys saavutetaan pääosin jäykistyspalkin avulla (Paavola, ym.,
1978). Lohse-silta on toinen muoto sidotusta kaarisillasta. Lohse-sillassa kaari suunnitellaan
siten, että se kantaa kaikki siltaan kohdistuvat voimat ja momentit, joten se määrittää sillan
rakenteellisen kapasiteetin. (Ostrycharczyk, 2017)

Kaarisillat on suunniteltu perinteisesti siten, että kaari kannattelee sillan kansirakennetta
pystysuorien riipputankojen välityksellä. Pystysuorat riipputangot välittävät kuormat tehok-
kaasti suoraan kaarelle, koska suurin osa kannelle kohdistuvista pysyvistä ja muuttuvista
kuormista on saman suuntaisia kuin riipputangot. Kuormien suora välittyminen aiheuttaa
kuitenkin ongelman, koska ne siirtyvät tankojen välityksellä pystysuorina pistekuormina.
Suuret pistekuormat aiheuttavat kaareen merkittävän suuren taivutuksen, jolloin puristusvoi-
man ja leikkausvoiman osuus jää pieneksi. Taivutuksen ja voimien jakautumiseen vaikuttaa
riipputangon ja kaaren tangentin välinen kulma, joka vaihtelee perinteisissä kaarisilloissa
kaaren tangentin muutoksen mukaisesti. Perinteisissä kaarisilloissa taivutuksen suuri osuus
nousee yleensä ongelmaksi kaaren mitoituksen ja käyttäytymisen kannalta. Eteenkin pidem-
män jännevälin silloissa suuret liikennekuormat johtavat usein tilanteeseen, jossa rakenteen
poikkileikkaukset kasvavat merkittävästi. Rakenteiden poikkileikkausten kasvaminen vai-
kuttaa erityisesti puusiltojen toimintaan, koska puu toimii yleisesti tehokkaammin puristuk-
sessa kuin taivutuksessa.

Taivutuksen suuri osuus voidaan huomioida kaarisilloissa kahdella tavalla. Kaaren moment-
tikapasiteettia voidaan kasvattaa käyttämällä ristikkokaarta, jolloin kaaren sisäinen moment-
tivarsi kasvaa. Tätä ratkaisua on sovellettu eteenkin pidemmissä puusilloissa. Toinen lähes-
tymistapa on vaikuttaa kaaressa ilmenevän taivutuksen suuruuteen muuttamalla kaaren ja
riipputankojen välisiä kulmia, jolloin normaalivoiman osuus kaaressa kasvaa merkittävästi
ja kaaren rakenteellinen tehokkuus paranee. Octavius F. Nielsen esitti tutkimuksessaan 1925
kaarisillan kallistetuilla riipputangoilla. Hän huomasi tutkimuksessaan, että kallistamalla
riipputankoja, kaareen kohdistuva taivutusmomentti pienenee merkittävästi ja muuttuu pu-
ristukseksi. Tämä johtuu siitä, että osa tankojen välittämistä voimista ohjautuu puristusvoi-
maksi. (Tveit, 2009a) Nielsen suunnitteli siltoja kallistetuilla vetotangoilla 1930-luvulla,
mutta hänen suunnittelemissa silloissa riipputangot eivät ristenneet keskenään, vaan muo-
dostivat V muotoisen kuvion. Kuvassa 6 on esitetty Nielsenin suunnitelmien mukainen silta.
Hän esitti kuitenkin patenttihakemuksessaan vuonna 1926 kaarisillan risteävillä riipputan-
goilla, mutta tätä ajatusta ei kuitenkaan sovellettu hänen suunnittelemissa silloissa. Risteävät
riipputangot olisivat tehneet kaaren laskelmista merkittävästi haastavammat sen ajan lasken-
tavälineille. (Tveit, 2011)
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Kuva 6. Nielsen-sillassa riipputangot ovat kallistetut, mutta eivät risteä toisiaan. (Tveit,
2012)

2.3 Verkkokaarisilta

Verkkokaarisilta on kaarisilta, jossa osa kallistetuista riipputangoista risteää toisensa vähin-
tään kahdesti. Kallistetut ja useasti risteävät riipputangot ovat verkkokaarisillalle ominaisia,
ja ne erottavan sen muista kaarisilloista, joissa käytetään perinteisesti pystysuoria tai vähän
kallistettuja riipputankoja. (Tveit, 2014a) Kuvassa 7 on esitetty verkkokaarisillan geometria,
josta nähdään tyypillinen esimerkki riipputankokuviosta. Verkkokaarisillasta käytetään eng-
lanniksi nimitystä ”network arch bridge”. Rakenteena se on ulkoisesti staattisesti määrätty
rakenne, joka käyttäytyy kuin vapaasti tuettu yksiaukkoinen palkki, jossa kaari on puristuk-
sessa ja jänteenä toimiva kansirakenne vedossa. Riipputankojen voidaan ajatella muodosta-
van rakenteeseen kevyen uuman. Kallistetut ja risteävät riipputangot vaikuttavat merkittä-
västi sillan rakenteelliseen toimintaan ja käyttäytymiseen kuten taipumaan. Verkkokaarisil-
lan rakenteellinen käyttäytyminen muistuttaa hieman ristikkoa, jossa rakenteet toimivat pää-
asiassa puristus- ja vetojännityksen alaisina. Tämän takia taivutuksen ja leikkausvoiman
osuus rakenteessa jää yleensä merkittävän pieneksi. Rakenne ei kuitenkaan ole ristikko,
vaikka sen käyttäytyminen sitä muistuttaakin, koska ristikossa vertikaali- ja diagonaalisau-
vat ottavat vastaan vain vetoa ja puristusta, kun taas verkkokaarisillassa riipputangot välit-
tävät vain vetorasituksen kaarelle. Kaltevat riipputangot tarjoavat rakenteelle monia etuja
liittyen sen jäykkyyteen ja kuormien jakautumiseen. Kaltevat riipputangot tekevät verkko-
kaarisillasta tavallista kaarisiltaa jäykemmän rakenteen. Jäykemmän rakenteen johdosta sil-
lan taipumat jäävät pieniksi. Sillan pientä taipumaa selittää jäykemmän rakenteen lisäksi
tavallista kaarisiltaa tasaisempi voimasuurejakauma. Voimasuurejakauma on verkkokaari-
silloissa yleensä erittäin tasainen, koska kaltevien tankojen välittämät kuormat leviävät laa-
jalle alueelle kaaressa erisuuntaisina. (Pousette, ym., 2017) Kuormien välittyminen ja raken-
teen tehokas käyttäytyminen voidaan huomata verkkokaarisilloissa erityisesti epäsymmetri-
sillä ja paikallisilla kuormilla, koska tankojen kaltevuuden takia kaarelle välittyvät kuormat
tasaisesti eri puolille kaarta. Tämän ilmiön takia sillan taipuma jää yleensä pieneksi ja muo-
doltaan samantyyliseksi kaikilla tilanteilla.

Kuva 7. Verkkokaarisillan riipputangokuvio. (Vlad, ym., 2015)
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Verkkokaarisillan tehokkuus perustuu siihen, kuinka riipputangot välittävät voimat kaarelle
ja minkä suuntaisina. Kuvassa 8 on esitetty periaate, kuinka kuormat välittyvät vierekkäisiltä
riipputangoilta kaarelle. Kuvasta nähdään, että vierekkäisten riipputankojen kaaren suuntai-
set voimakomponentit F1H ja  F2H osoittavat vastakkaisiin suuntiin. Vastakkaisten suuntien
takia vierekkäiset tangot kumoavat osittain toistensa aiheuttamat kaaren suuntaiset voimat,
jonka takia voima kokonaisuudessaan pienenee. Tämä ilmiö tasoittaa kaaren voimasuureja-
kaumaa ja johtaa yleisesti suotuisaan tilanteeseen kaaren rakenteen mitoituksessa.
(Ostrycharczyk, 2017) Kaltevien riipputankojen toisena etuna pidetään sitä, että ne välittävät
suurimman osan riipputankojen voimista kaarelle puristavaksi normaalivoimaksi. Voimat
välittyvät tangoista kaarelle siten, että kaaren puristusviiva seuraa usein lähes täydellisesti
kaaren keskilinjaa, jonka takia taivutusmomentin osuus kaaressa häivää tai on erittäin pieni
Koska verkkokaarisillassa ei synny merkittäviä taivutusrasituksia, jotka ovat rakenteen mi-
toituksessa yleensä epäedullisia, rakenteet voidaan suunnitella hoikiksi. Tavallisessa kaari-
sillassa pystysuorien riipputankojen ja kaaren keskilinjan välinen kulma on yleensä liian
suuri, minkä takia tangoista välittyvät voimat eivät muodosta puristusviivaa, joka seuraa
kaaren keskilinjaa. Tämän takia taivutuksen osuus nousee merkittävän suureksi ja johtaa
poikkileikkaukseltaan suurempiin rakenteisiin. (Zwingmann, ym., 2010) Voimien jakautu-
misen lisäksi kaltevat tangot parantavat merkittävästi kaaren stabiiliutta ja nurjahduskestä-
vyyttä. Erityisesti kaaren tason suuntainen nurjahduskapasiteetti paranee merkittävästi,
koska riipputangot tukevat kaarta erittäin hyvin ja rakenne käyttäytyy ristikkomaisesti.

Kuva 8. Voimakomponenttien jakautuminen kaarelle vierekkäisistä riipputangoista.
(Ostrycharczyk, 2017)

Verkkokaarisillan kehittäjänä pidetään norjalaista emeritusprofessori Per Tveitiä, joka alkoi
tutkia kaarisiltoja, joissa vetotangot risteävät toisensa vuonna 1955. Tveit on tutkinut verk-
kokaarisiltoja yli 50 vuotta ja julkaisut monia raportteja verkkokaarisiltoihin liittyen. Hänen
tutkimuksensa ovat keskittyneet pääosin verkkokaarisiltoihin, joissa kaaren materiaalina on
käytetty terästä. Tveit on esittänyt tutkimuksissaan monia erilaisia hyötyjä, joita voidaan
saavuttaa kaltevien riipputankojen avulla ja listannut tyypilliset piirteet optimaaliselle verk-
kokaarisillalle (Tveit, 2014a):

- Sillan kansi on materiaaliltaan betonia, koska kannen suurempi oma paino ehkäisee
riipputankojen joutumista puristukseen.

- Kansi on jännitetty betonirakenne, joka ottaa vastaan kaarelta tulevan vedon. Jänni-
tetty kansi pienentää lisäksi riskiä kannen halkeamille ja siten parantaa kannen kes-
tävyyttä.
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- Kaaren geometrian pitäisi olla ympyränkaaren muotoinen. Tämä jakaa taivutusmo-
mentin tasaisemmin kaarelle ja kaaren valmistaminen helpottuu.

- Vetotankojen kiinnityspisteet kaarella pitäisi olla jaettu tasaisesti kaarelle ja vetotan-
kojen ei pitäisi kohdata kiinnityspisteissä. Tämä antaa paremman tuennan tason
suuntaista nurjahdusta vastaan ja pienentää rakenteen taivutusmomenttien ääriarvoja.

- Kaikilla riipputangoilla pitäisi olla sama poikkileikkaus.

Verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan taipuma on muodoltaan samankaltainen, kun koko
kannen alue on kuormitettu tasaisesti ja taipuman maksimiarvo saavutetaan molemmilla sil-
loilla sillan keskellä. Taipuman suuruus on kuitenkin merkittävästi pienempi verkkokaari-
sillalla, koska kuormat välittyvät kaarelle käytännössä vain puristuksena. Epäsymmetrisellä
kuormille siltojen käyttäytymien ja taipumien muodot eroavat toisistaan merkittävästi. Ku-
vassa 9 on esitetty tilanne, jossa on käytetty tasaista kuormaa, joka on jakaantunut sillan
toiselle puolikkaalle pituussuunnassa. Kuvasta nähdään, että taipuman (w) ja taivutusmo-
mentin (M) arvot ovat selvästi pienemmät verkkokaarisillan kaaressa ja kannella. Normaa-
livoiman (N) osuus sen sijaan kasvaa verkkokaarisillan kaaressa ja kannella. (Zwingmann,
ym., 2010) Tavallisen kaarisillan ja verkkokaarisillan käyttäytymisessä voidaan havaita kui-
tenkin merkittävä ero liittyen sillan taipumaan. Epäsymmetrisellä kuormalla taipuman
muoto on täysin erilainen. Tavallisessa kaarisillassa taipuma muodostaa aaltomaisen kuvion,
jossa kuormitettu reuna painuu alaspäin ja kuormittamaton reuna nousee ylöspäin, kun taas
verkkokaarisillassa taipuma ei muodosta aaltomaista kuviota. Taipumien erot silloissa joh-
tuvat pitkälti voimasuureiden jakautumisesta ja rakenteen jäykkyydestä. Verkkokaarisillassa
voimat välittyvät rakenteelle tasaisesti aiheuttaen rakenteeseen suuruudeltaan erittäin pienen
taivutuksen. Tasaisemman voimasuurejakauman lisäksi kaltevat riipputangot aiheuttavat sil-
lalle ristikkomaisen rakenteen, jonka takia kaaren jäykkyys paranee ja taipuma pienenee.
Taivutusmomenttikuvaajasta voidaan nähdä selkeitä eroja kuvaajan muodossa ja taivutuksen
suuruudessa. Verkkokaarisillassa taivutuksen suuruus on merkittävästi pienempi ja kuvaajan
muoto vaihtelee nollan molemmin puolin riipputankojen kiinnityspisteiden välillä. Normaa-
livoima on verkkokaarisillan kaaressa sen sijaan suurempi kuin tavallisella kaarisillalla. Nor-
maalivoiman suurempi osuus johtuu siitä, että ulkoiset kuormat välittyvät kaarelle normaa-
livoimana taivutuksen sijaan. Edellä havaitut asiat on todettu useissa tutkimuksissa ja tutki-
mukset osoittavat, että verkkokaarisillassa taivutusmomentit kaaressa voivat pienentyä nel-
jäsosaan verrattuna siltaan pystysuorilla riipputangoilla. Taipuma vastaavasti voi pienentyä
kuudesosaan. (Pousette, ym., 2017) Edellä mainittuja arvioita voidaan kuitenkin vielä pa-
rantaa merkittävästi optimoimalla rakennetta. Esimerkiksi optimaalisen riipputankokuvion
avulla voidaan päästä vielä paljon tehokkaampaan rakenteeseen, jolloin taivutusmomentti
voi pienentyä yli 90 %. (Tveit, 2009a) Optimaalisessa tilanteessa taivutuksen vaikutus ra-
kenteen mitoitukseen on todella vähäinen. Verkkokaarisillan jäykkyyden ja edullisen voi-
masuurejakauman takia sitä pidetään hoikkuudeltaan yhtenä maailman hoikimmista silta-
tyypeistä. Erittäin hoikat rakenteet antavat vapauksia sillan suunnittelussa ja sen sovittami-
sessa ympäristöönsä, koska rakenteet eivät pienennä merkittävästi esimerkiksi sillan alikul-
kukorkeutta. Hoikat rakenteet parantavat myös sillan taloudellisuutta ja kilpailukykyä, koska
ne pienentävät merkittävästi sillan materiaalimenekkiä ja työkustannuksia.
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Kuva 9. Taipuman (w), normaalivoiman (N) ja taivutusmomentin (M) kuvaajat epäsymmet-
risellä kuormalla. (Zwingmann, ym., 2010)

Verkkokaarisilta tarjoaa siltatyyppinä mahdollisuuden rakentaa hoikkia siltoja. Tämän takia
se tarjoaa monia mahdollisuuksia soveltaa puuta tähän siltatyyppiin. Pidemmän jännevälin
puisissa silloissa rakenteiden poikkileikkaukset luovat usein rajoittavan tekijän puun käy-
tölle niin rakennettavuuden kuin esteettisyyden osalta. Pitkissä silloissa taivutusmomentti
nousee yleensä liian suureksi, minkä takia puurakenteiden poikkileikkaukset kasvavat mer-
kittävästi. Suuri taivutus johtaa yleensä mitoituksessa haastavaan tilanteeseen. Verkkokaa-
risillassa taivutus jää yleisesti pieneksi, jonka takia puun mitoituksessa voidaan päästä edul-
lisempaan tilanteeseen rakenteen poikkileikkauksen osalta. Verkkokaarisilta ja kallistettujen
riipputankojen soveltaminen puusiltaa tarjoaa siten mahdollisuuden suunnitella puusiltoja
myös pidemmille jännemitoille ja parantaa yleisesti puusiltojen jännemittojen soveltuvuus-
alueita. Suurin osa aikaisemmista tutkimuksista keskittyy verkkokaarisiltoihin, joiden kaaret
ovat materiaaliltaan terästä. Tutkimuksissa on huomattu, että hyvin suunniteltu verkkokaa-
risilta voi säästää terässiltojen osalta jopa 70 % teräsmäärässä ja 40 % kokonaiskustannuk-
sissa. (Tveit, 2009a) Tämä sama havainto on havaittu useasti verkkokaarisilloissa. Tämän
takia voidaan olettaa, että vaikka kaaren materiaalina käytettäisiin liimapuuta, materiaalime-
nekki ja kustannukset laskevat verrattuna perinteiseen kaarisiltaan pystysuorin riipputan-
goin. Hoikkien rakenteiden takia verkkokaarisillan ylläpitokustannukset koetaan yleensä
myös pienemmiksi, koska suojattavia pintoja on vähemmän pienemmän kokonaispinta-alan
takia.

Nykyiset modernit verkkokaarisillat ovat hoikkia ja kevyitä rakenteita. Risteävien riipputan-
kojen ja rakenteiden geometriat on valittu yleensä siten, että sillan ulkoasu näyttää mahdol-
lisimman yhtenevältä kaaren ja kannen osalta. Verkkokaarisillan rakenteiden poikkileik-
kauksien koko korostuu eniten pidemmän jännevälin silloissa, koska muissa siltatyypeissä
pääkannattimen korkeus kasvaa yleensä merkittävän suureksi jännemitan pidentyessä. Es-
teettisesti hoikka rakenne tekee verkkokaarisillasta miellyttävän näköisen, koska se ei peitä
takana olevaa maisema ja se sulautuu ympäristöönsä hyvin. Kaari koetaan lisäksi rakenteena
vahvaksi, minkä takia se ei näytä katsojan silmään liian heikolta.
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Verkkokaarisillan suunnittelussa sillan toimintaan vaikuttavat monet eri muuttujat. Suunnit-
telun lähtökohtina ovat siltapaikan ja sillan käytettävyyden vaatimukset. Lisäksi kaarisil-
loissa esteettisyys ja arkkitehtuuri ovat usein suuressa roolissa. Tämän takia sillan suunnit-
telussa estetiikka voi antaa tietyt reunaehdot sillalle, esimerkiksi kaaren geometrialle. Tämän
lisäksi riipputankoverkon geometria vaikuttaa merkittävästi sillan käyttäytymiseen. Yleisesti
verkkokaarisillan toimintaan vaikuttavat seuraavat rakenteelliset tekijät:

- sillan jännemitta
- kaaren geometria ja korkeus
- riipputankojen määrä ja geometria
- kansi ja sen rakenne
- liitokset.

2.3.1 Kaaren geometria

Verkkokaarisilta voidaan ajatella rakenteena, jossa on puristetut ja vedetyt alueet. Nämä alu-
eet ovat kaari ja kansi. Kaaren geometrialla on selkeä vaikutus näiden alueiden normaalivoi-
mien ja taivutusmomenttien suuruuteen ja jakaantumiseen. Kaaren geometriaan voidaan vai-
kuttaa muuttamalla sen korkeutta tai muotoa. Kaaren korkeus luo ensimmäiset raja-arvot
sillan ulkonäölle ja rakenteelliselle toiminnalle. Kaarisilloissa kaaren korkeutta kuvataan
usein kaaren korkeuden f ja jännemitan L suhteena. Tästä suhteesta käytetään tässä tutki-
muksessa nimeä korkeus-pituussuhde:

ä
= (1)

Kaaren korkeus vaikuttaa kaaressa normaalivoiman ja taivutusmomentin suuruuteen, ja kaa-
ren korkeuden suurentaminen johtaa yleisesti pienempään normaalivoimaan ja taivutusmo-
menttiin sekä kaarella, että kannella. Tämän takia korkeampi kaari tarjoaa yleensä hieman
suotuisamman tilanteen rakenteiden suunnitteluun ja mitoituksessa kuin matala kaari.
(Brunn & Schanack, 2003) Korkeampi kaari tekee kaaresta kuitenkin pidemmän, jonka takia
kaaren valmistaminen voi hankaloitua ja kustannukset nousta. Verkkokaarisillat koostuvat
yleensä kahdesta tai useammasta kaaresta, jotka kannattelevat kansirakennetta riipputanko-
jen välityksellä. Useamman kaaren takia kaaren korkeuden valinnassa on aina huomioitava,
että sidotaanko kaaret toisiinsa tuuliristikon avulla vai ei, koska kaaren korkeus vaikuttaa
merkittävästi sen stabiiliuteen kohtisuoraan kaaren tasosta poispäin. Mikäli kaaret sidotaan
ja tuetaan toisiinsa tuuliristikkojen avulla, suositellaan käytettäväksi hieman korkeampaa
kaarta, johtuen paremmasta poikkisuunnan stabiiliudesta. Tyypillisesti kaarisilloissa, joissa
kaari on tuettu tuuliristikolla, korkeus-pituussuhteeksi suositellaan 10–25 %. Mikäli kaarissa
ei ole tuuliristikkoa, korkeus-pituussuhteen yläraja suositellaan rajoitettavaksi 18 %:iin.
(Pousette, ym., 2017) Estetiikka ja siltapaikka luovat kuitenkin yleensä suurimmat rajoitteet
kaaren korkeutta ja muuta geometriaa valittaessa, minkä takia korkeus-pituussuhde rajoittuu
yleensä alle 18 %:iin. Esteettisesti kaari on luonnollisen ja turvallisen näköinen rakenne, jos
sen mitat on valittu sopusuhtaisiksi. Liian korkea kaari ei sovi ympäristöönsä ja se tekee
kaaresta epämiellyttävän näköisen, kun taas kaari liian pienellä korkeus-pituussuhteella ei
tuo esteettisesti esiin kaaren luonnollista vahvaa rakennetta. Järkevästi valittu kaaren geo-
metria johtaa kuitenkin tilanteeseen, jossa kaari ja kansi luovat yhdessä riittävän hoikan ra-
kenteen, jolloin sillan ulkonäkö koetaan miellyttäväksi (Transpotation Research Board,
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1991). Suurimmassa osassa olemassa olevista verkkokaarisilloissa korkeus-pituussuhde on
välillä 14–17 %. Lisäksi nykyisten kaarisiltojen tuomat kokemuksen osoittavat, että kaaren
estetiikka koetaan hyväksi, mikäli kaaren korkeus-pituussuhde on alle 17 %. Per Tveit on
tutkinut verkkokaarisiltoja yli 50 vuotta ja hän suosittelee tutkimuksissaan korkeus-pituus-
suhteen rajaamista välille 15–17 %. (Tveit, 2014b) Myös muita parametrisiä tutkimuksia on
suoritettu liittyen kaaren korkeuteen ja tulokset ovat olleet samankaltaisia. Aiempien tutki-
musten perusteella voidaan kuitenkin myös todeta, että kaaren suurempi korkeus- pituus-
suhde vaikuttaa pienentävästi kaaren normaalivoimaan ja taivutusmomenttiin. Tämän takia
suurempia kaaren korkeuksia pitäisi aina harkita siltakohtaisesti huomioiden esteettisen ra-
joitteet. (Brunn & Schanack, 2003)

Geometrialtaan kaari on usein muodoltaan ympyrän kaaren, paraabelin tai ellipsin muotoi-
nen. Kuvassa 10 on esitetty tyypillisimmät muodot kaarelle. Perinteisesti kaarisilloissa on
suosittu paraabelin muotoista geometriaa, koska tutkimuksissa on huomattu, että pysyvistä
kuormista aiheutuva puristusviiva on paraabelin muotoinen. Tämän takia paraabelin muo-
toinen geometria aiheuttaa perinteiselle kaarisillalle tehokkaan rakenteen ja taivutusmomen-
tin osuus minimoituu. Paraabelin muotoista geometriaa on sovellettu erityisesti kaarisilloille,
joissa riipputangot ovat pystysuorassa. Verkkokaarisilloissa paraabeli ei kuitenkaan ole suo-
situin geometria, joten sen osalta verkkokaarisilta eroaa perinteisistä kaarisilloista (Tveit,
2011).

Kuva 10. Kaaren mahdolliset geometriat: ympyrän kaari (vas.), paraabeli (kesk.) ja ellipsi
(oik.). (El-Mahdy, 2014)

Verkkokaarisillassa kaltevat ja risteävät riipputangot välittävät voimat kaarelle eri suuntai-
sina kuin perinteisessä kaarisillassa pystysuorat riipputangot. Tämän takia ympyränkaaren
geometria tarjoaa usein hieman tehokkaamman ratkaisun kuin paraabeli. Ympyränkaarta
noudattava geometria johtaa yleensä tasaisempaan momenttijakaumaan kaaressa. Tämän li-
säksi normaalivoimajakauma on tasaisempi kaaren päissä, koska ympyränkaaressa kaaren
päät kaartuvat jyrkemmin kuin paraabelissa, jolloin kaaren ja kannen välinen kulma on jyr-
kempi. (Tveit, 2014b) Geometrioiden erot ovat optimaalisessa tilanteessa kuitenkin melko
pieniä paraabelin ja ympyränkaaren välillä ja tilanteet johtavat yleensä vain hieman eri suu-
ruisiin voimasuureisiin kaaressa. Tämä korostuu erityisesti matalilla kaarilla, joissa kaaren
korkeus-pituussuhde on alle 20%, jolloin geometriasta aiheutuva voimasuureiden ero on
erittäin pieni. Koska verkkokaarisilloissa pituus-korkeussuhde rajoittuu yleensä esteettisistä
tekijöistä alle 15–17 %:n välille, ympyrän kaaren ja paraabelin muotoiset geometriat johtavat
hyvin saman suuntaisiin tuloksiin. (Niklison, 2010)

Ympyrän kaaren muotoisen kaaren käyttämistä suositellaan, koska sen valmistaminen on
yksinkertaisempaa ja rakentaminen helpompaa (Tveit, 2014b) Erityisesti puukaaren suun-
nittelussa on otettava huomioon, miten kaari valmistetaan ja kuinka monesta lohkosta. Puu-
kaarta ei voida yleensä valmistaa kokonaan yhdestä lohkosta, koska yleensä tehdashallin
koko rajoittuu kaaren maksimimitan alapuolelle. Tämän takia ympyrän kaaren geometria
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tekee lohkojaosta ja sen suunnittelusta hieman yksinkertaisempaa. Kaaren geometriaa valit-
taessa ja sen suunnittelussa on otettava lisäksi huomioon kaaren elementtien kuljetus, koska
tämä luo toisen reunaehdon kaaren geometrialle ja koolle. Vakiokaarevuudella oleva kaari
on yleisesti hieman yksinkertaisempi valmistaa, mikä pienentää kaaresta aiheutuvia kuluja.
Islam ym. (2014) tutkivat optimaalista verkkokaarisiltaa parametrisen tutkimuksen avulla.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että ympyrän kaaren muotoinen geometria mahdollistaa matalam-
man kaaren käytön kuin paraabelin muotoinen. Lisäksi tutkimuksissa kävi ilmi, että ympy-
ränkaaren muotoinen kaari tarvitsee vähemmän riipputankoja kuin paraabelin muotoinen.
Taloudellisesti optimaalisin ratkaisu kaaren osalta saavutettiin kuitenkin paraabelin muotoi-
sella kaarella, mutta haastavamman geometrian ja suuremman liitosmäärän takia ympyrän-
kaari koetaan paremmaksi vaihtoehdoksi ja kokonaiskustannuksiltaan pienemmäksi. (Islam,
ym., 2014)

Edellisten kappaleiden perusteella verkkokaarisillassa edulliseen tulokseen kaaren voi-
masuureiden kannalta päästään käyttämällä kaaressa ympyränmuotoista kaarta. Riipputan-
kojen muodostama kuvio ja järjestys vaikuttavat lisäksi geometrian valintaan. Jos kaaren
riipputangot noudattavat säteen suuntaista järjestystä, suositellaan käytettäväksi ympyrän
kaaren muotoista geometriaa, koska se johtaa tasaisimpaan voimasuureiden jakaumaan ja
minimoi taivutusmomentin. (Pousette, ym., 2017) Vakiokaarevuudella olevan kaaren käyt-
täminen puusillassa on lisäksi järkevää, koska geometriassa ei ole vaihteluita, joten se ei
vaikuta kaaren lohkojakoon, mikä helpottaa puulohkojen suunnittelua.

Kaaren päät ja liitokset ovat usein rakenteellisesti vaativimmat osa-alueet verkkokaarisil-
lassa. Tämän takia ympyränkaaren geometrian muuttaminen vain kaaren päissä voi johtaa
hieman suotuisampaan tilanteeseen. Brunn & Schanack (2003) tutkivat kaaren säteen pie-
nentämisen vaikutusta kaaren päissä.  Kuvassa 11 on esitetty geometria, joka koostuu eri
säteillä olevista ympyränkaarista. Ympyrän kaarien tangentit ovat samansuuntaiset kaarien
R1 ja R2 leikkauspisteessä. Tutkimuksessa vertailtiin kaaren normaalivoimaa ja taivutusmo-
menttia ja riipputankojen jännevoimia säteiden R1 ja R2 eri suhteilla. Tutkimuksessa huo-
mattiin, että voimajakaumasta tulee tasaisempi ja kaaren päiden taivutusmomenttista hieman
pienempi, jos käytetään pienempää sädettä kaaren päässä. Tutkimuksen tuloksena todettiin,
että rakenteen mitoituksen kannalta säteen pienentäminen kaaren päässä johtaa hieman edul-
lisempaan tilanteeseen rakenteen mitoituksen kannalta. Tutkimuksen tuloksena suositeltiin,
että säteiden R2 ja R1 suhteena käytettäisiin 0.8. (Brunn & Schanack, 2003; Tveit, 2014a)
Tutkimuksen mukainen geometria tekee kaaren geometriasta hieman ellipsiä muistuttavan.
Erityisesti pitkän jännevälin verkkokaarisilloissa ellipsin muotoisen kaaren geometria johtaa
hieman ympyränkaarta tehokkaampaan rakenteeseen. Ellipsinen muoto kuitenkin yleensä
lisää kaaren suunnittelun ja toteutuksen monimutkaisuutta, minkä takia sen käyttämistä tulee
harkita. Koska elliptisen muodon hyödyt tulevat esiin vasta pitkillä jänneväleillä, verkko-
kaarisillat suunnitellaan yleensä yksinkertaistamalla kaaren geometria ympyränkaaren muo-
toon. (Belevičius, ym., 2018) Tämän takia liimapuukaarelliseen verkkokaarisiltaan ellipsin
muoto ei kuitenkaan tarjoa merkittävää etua, koska jänneväli jää suhteessa liian lyhyeksi,
joten geometriaksi suositellaan ympyränkaarta, jonka pituus-korkeussuhde on välillä 14–17
%. Säteen pienentäminen verkkokaarisillan kaaren päässä voi olla tilannekohtaisesti järke-
vää, mutta liimapuukaarellisen sillan lyhyemmän jännevälin takia sen käyttö ei tuo merkit-
tävää etua kaarelle.
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Kuva 11. Kaaren geometrian muuttaminen kaaren päissä. (Varennes, 2011)

2.3.2 Riipputankoverkon geometria

Riipputankojen kaltevuus ja risteäminen erottavat verkkokaarisillan muista kaarisilloista.
Kuten kappaleessa 2.3 esiteltiin riipputankojen kaltevuudella ja kuviolla voidaan vaikuttaa
merkittävästi rakenteen toimintaan, tehokkuuteen ja jäykkyyteen. Optimaalisen riipputanko-
kuvion avulla voidaan siten vaikuttaa merkittävästi kannen ja kaaren voimasuureiden ja-
kaumaan sekä suuruuteen (Ostrycharczyk, 2017). Tämän lisäksi järkevästi suunnitellun riip-
putankokuvion avulla voidaan ehkäistä merkittävästi riskiä riipputankojen puristukselle.
Verkkokaarisillassa riipputankojen pitäisi pysyä vedossa kaikilla kuormayhdistelmillä,
koska ne eivät ota vastaan puristusta. Puristukseen joutunut riipputanko ei toimi rakenteessa,
mikä tarkoittaa, että toimimattoman tangon kuormitukset siirtyvät muille tangoille ja raken-
teille. Tämä tilanne johtaa aina suurempiin paikallisiin rasituksiin, mikä ilmenee eteenkin
välittömänä taivutusmomentin kasvuna kaaressa ja kannella. Puristukseen joutunut riippu-
tanko voi aiheuttaa paikallisia ongelmia rakenteisiin, mikä ilmenee esimerkiksi riipputangon
väsymisenä. Tämän takia pysyvä vetojännitys riipputangossa on tärkeää, koska vetojännitys
ehkäisee riskiä tangon väsymiselle. Edellisten ongelmien takia tankojen suunnittelussa on
tärkeää ottaa suunnittelun yhdeksi lähtökohdaksi riipputankojen pysyvä vetorasitus. Opti-
maalisen riipputankokuvion on kuitenkin riippuvainen monista eri muuttujista (Teich, 2011;
Eilertsen & Haddal, 2016):

- sillan jännemitta
- tankojen määrä ja etäisyys toisistaan
- kaaren korkeus ja geometria
- tankojen kulma
- muuttuvien ja pysyvien kuormien välinen suhde
- pistekuormien ja nauhakuormien suhde.

Optimaalinen riipputankokuvio riippuu monista eri muuttujista, ja ne ovat aina siltakohtai-
sia. Verkkokaarisillan ja sen riipputankokuvion suunnittelun lähtökohtana on käytetty
yleensä muutamaa erilaista lähestymistapaa, jotka liittyvät riipputankojen kiinnityspisteiden
valintaan ja kuvion logiikkaan. Riipputankojen kiinnitys ja kiinnityspisteiden jako riippuvat
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sillan kaaren ja kannen rakenteesta. Yleensä riipputankojen kiinnityspisteet sijoitetaan kaa-
relle tasaisin välimatkoin, koska silloin voimasuureet jakautuvat kaaressa mahdollisimman
tasaisesti. Tasaisesti kaarelle sijoitetut riipputangot parantavat lisäksi sillan esteettistä vai-
kutelmaa ja yksinkertaistavat kaaren suunnittelua. (Tveit, 2011) Toinen lähestymistapa tan-
kojen sijoitteluun on sijoittaa ne tasaisin välimatkoin kannelle, mutta tämä tilanne luo
yleensä epäedullisemman tilanteen kaaren voimasuureiden ja suunnittelun kannalta. Tätä lä-
hestymistapaa käytetään kuitenkin yleensä tilanteissa, joissa tangot kiinnitetään kanteen
poikkipalkkien välityksellä, koska poikkipalkkien jako on yleensä tasainen. Verkkokaarisil-
lan riipputangot noudattavat kiinnityspistejaon lisäksi yleensä aina jotain tiettyä logiikkaa
tankojen muodostaman kuvion osalta. Erilaisten riipputankoverkkojen suunnittelu perustuu
usein seuraaviin vaihtoehtoihin (Ostrycharczyk, 2017):

- kuvio vakiokulmalla
- kuvio tasaisesti muuttuvalla kulmalla
- säteittäinen kuvio vakiokulmalla.

Kuvio vakiokulmalla

Yksinkertaisin kuvio riipputangoille verkkokaarisillassa on kuvio, jossa kaikki samaan suun-
taan kallistetut tangot ovat saman suuntaisia. Kuvassa 12 on esitetty riipputankojen kuvio
vakiokulmalla. Tässä kuviossa vakiokulma β muodostuu riipputankojen ja kannen välille.
Mikäli kaaren geometria on symmetrinen keskilinjan suhteen, eri suuntiin kallistetut tangot
ovat toistensa peilikuvat. (Ostrycharczyk, 2017) Vakiokulmaisessa kuviossa riipputangot
voidaan sijoittaa joko kaarelle tai kannelle tasavälein. Kaarelle tasavälein sijoitetut riippu-
tangot johtavat kuitenkin yleisesti suotuisampaan voimajakaumaan rakenteessa. Tämän riip-
putankokuvion etuna on, että se on yksikertainen suunnitella, koska siinä on muuttujana vain
kulma β ja riipputankojen määrästä määräytyvä jakoväli. Tämän kuvion aiheuttama puris-
tusviiva ei kuitenkaan seuraa täysin kaaren geometriaa, joten kuvio ei tarjoa tehokkainta
lopputulosta. Tämän takia kuvio vakiokulmalla on nykyisin harvoin käytössä. Verkkokaari-
sillan toimintaan vaikuttavat kuvion kulman lisäksi monet muut parametrit, joten optimaali-
nen kulman β arvo vaihtelee silloittain. Kuitenkin puusilloille, joissa korkeus-pituussuhde
on pieni 14–20 %, kulman optimaalinen arvo oletettavasti sijaitsee välillä β = 45–55 °.
(Pousette, ym., 2017) Vakiokulmainen kuvio johtaa paraabelin muotoisen kaaren kanssa
yleensä rakenteen kannalta tehokkaimpaan lopputulokseen. Kuvio vakiokulmalla on kuiten-
kin kuvioista yksinkertaisin ja ulkoasultaan esteettinen. Tämä riipputankokuvio voi kuiten-
kin yksinkertaisuutensa takia olla hyvä lähtökohta suunnitteluun, vaikka se ei tuota raken-
teellisesti tehokkainta lopputulosta.

Kuva 12. Riipputankojen kuvio vakiokulmalla. (Ostrycharczyk, 2017)
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Kuvio tasaisesti muuttuvalla kulmalla

Riipputankokuvio, jossa tankojen kulma muuttuu tasaisesti, on kehitetty vakiokulmaisesta
kuviosta. Tässä kuviossa riipputangot sijoitetaan usein niin, että tangon yläpään kiinnitys-
pisteet jakautuvat tasaisesti kaarelle. Kuvassa 13 on esitetty riipputankokuvio, jossa kulma
muuttuu tasaisesti. Riipputankojen ja kannen välinen kulma voidaan laskea seuraavasti al-
kaen ensimmäisestä tangosta (Niklison, 2010):

= + 	∆γ(n− 1) (2)

missä kulma γ0 on ensimmäisen riipputangon ja kannen välinen kulma. Kulman muutosta
jokaisen tangon välillä kuvaa ∆γ ja n kuvaa riipputangon numeroa. Tässä kuviossa muuttuva
kulma ∆γ voi olla positiivinen tai negatiivinen. Kuvassa 13 esitetyssä kuviossa riipputanko-
kulma pienenee tasaisesti. (Ostrycharczyk) Riipputankojen määrä ja kaaren geometria vai-
kuttavat optimaaliseen riipputankokulmaan, Yleensä edullisin kuvio rakenteen kannalta saa-
vutetaan tilanteessa, jossa riipputangot risteävät useamman kerran. Tämän kuvion suunnit-
telussa tulee huomioida, että kuvio täyttää verkkokaarissillan kuvion määritelmän. Etenkin
matalilla kaarilla, joiden korkeus-pituussuhde on pieni, liian jyrkkä aloituskulma voi johtaa
tilanteeseen, jossa riipputangot eivät risteä vähintään kahdesti. Tasaisesti muuttavalla kul-
malla olevaa riipputankokuviota voidaan soveltaa ympyränkaaren tai paraabelin muotoisen
kaaren geometrian kanssa. Optimaalinen kuvio on myös tällä kuviolla siltakohtainen, mutta
lähtöarvoina suunnittelussa matalille kaarille, joissa korkeus-pituussuhde on 14–20 %, aloi-
tuskulma γ0 on välillä γ0 = 55–75 ° ja kulman muutos ∆γ on välillä ∆γ = 1.0–3.5 ° (Pousette,
ym., 2017). Tämä riipputankokuvio johtaa yleensä esteettiseen lopputulokseen, joka toimii
rakenteellisesti vakiokulmaista kuviota paremmin. Kuitenkin tämän kuvion suunnittelu on
haastavampaa, koska kulman ja sen muutoksen takia tutkittavien vaihtoehtojen määrä kas-
vaa moninkertaiseksi. Tätä kuviota on pidetty viime vuosina hyvänä lähtökohtana kuvion
suunnittelussa. (Tveit, 2014b)

Kuva 13. Riipputankojen kuvio tasaisesti muuttuvalla kulmalla. (Ostrycharczyk, 2017)

Säteittäinen kuvio vakiokulmalla

Riipputankojen säteittäisessä kuviossa vierekkäisten riipputankojen ja kaaren säteen suun-
taisen viivan välinen kulma α on vakio. Tämän riipputankokuvion kehittivät Brunn &
Schanack tutkimuksessaan 2003, jossa he tutkivat riipputankojen järjestystä parametrisen
tutkimuksen avulla 100 metriä pitkälle rautatiesillalle. Tämän kuvion suunnittelu on yksi-
kertaista, jos riipputangot sijoitetaan tasaisin välimatkoin kaarelle, jolloin ainoa muuttuja
kuviossa on kulma α. Kuvassa 14 on esitetty säteittäinen riipputankokuvio.
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Kuva 14. Riipputankojen kuvio säteittäisellä vakiokulmalla. (Ostrycharczyk, 2017)

Tämän riipputankokuvion tarkoituksena on tuottaa minimaalinen taivutusmomentti kaarelle
tasaisilla kuormilla. Taivutusmomentti kaaressa minimoituu, mikäli puristusviiva kaaressa
seuraa mahdollisimman tarkasti kaaren keskiviivaa. Ympyränkaaren muotoisessa kaaressa
taivutusmomentti minimoituu, mikäli tasainen kuormitus kaarelle tapahtuu kaaren säteen
suuntaisena. Säteittäisessä kuviossa ajatusta on sovellettu siten, että kahden vierekkäisen
riipputangon risteyspisteessä vaikuttava voimaresultantti on kaaren säteen suuntainen. Ku-
vassa 15 on esitetty säteittäisen kuvion ajatus voimasuureiden välittymisestä. Tutkimuksissa
on todettu, että tämä kuvio tuottaa kaarelle erittäin tasaisen taivutusmomenttijakauman, mi-
käli sillan kuormitus on tasaisesti jakautunut. (Brunn & Schanack, 2003) Tämä havainto on
tehty useissa tutkimuksissa ja on lisäksi huomattu, että säteittäinen kuvio johtaa usein raken-
teen kannalta edullisempaan lopputulokseen kuin aiemmin esitetyt kuviot. (Tveit, 2009) Sä-
teittäisessä kuviossa riipputangon ja säteen välinen optimaalinen kulma α on aiempien tut-
kimusten mukaan välillä α = 40–55 °, mikäli kaaren pituus- korkeussuhde on alle 20 %.
(Niklison, 2010; Ostrycharczyk, 2017) Säteittäisen riipputankokuvion kanssa ympyränkaa-
ren muotoinen kaaren geometria johtaa parempaan voimasuurejakaumaan kuin paraabelin
muotoinen geometria, koska kuvio perustuu kaaren säteeseen, joka on vakio. (Pousette, ym.,
2017)

Kuva 15. Vierekkäisten tankojen aiheuttava resultanttivoima. (Brunn & Schanack, 2003)

Säteittäistä kuviota ja tasaisella muuttuvalla kulmalla olevaa kuviota vertaillessa voidaan
huomata, että kuviot muistuttavat toisiaan. Vaikka kuviot seuraavat erilaista logiikkaa, voi-
daan kuvien 13 ja 14 kuviosta nähdä, että riipputangot luovat hyvin saman näköisen kuvion.
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Vastaava yhtäläisyys voidaan huomata myös kaareen aiheutuvista voimasuureista, jotka saa-
vat optimaalisessa tilanteessa hyvin samansuuntaisia ja suuruisia arvoja. Tutkimukset ovat
kuitenkin osoittaneet, että säteittäinen riipputankokuvio johtaa yleensä hieman tehokkaam-
paan lopputulokseen. (Tveit, 2014a) Lisäksi säteittäinen kuvio on yksinkertaisempi suunni-
tella, koska muuttujia on vain yksi. Tutkimuksen tapaustutkimuksessa keskitytään analysoi-
maan siltaa säteittäisellä riipputankokuviolla, koska se tuottaa taivutusmomentin suhteen te-
hokkaimman lopputuloksen.

Säteittäisestä ja tasaisella muuttuvalla kulmalla olevista kuvioista on tehty myös erilaisia
vaihtoehtoisia jatkokehitelmiä. Nämä kuviot ovat yleensä monimutkaisempia ja niiden lo-
giikka ei ole niin selkeä. Näillä variaatioilla voidaan vaikuttaa kaaren voimajakaumaan,
mutta ne lisäävät usein suunnittelun ja eteenkin rakentamisen monimutkaisuutta, minkä takia
niiden soveltaminen todellisuudessa on vähäistä. Usein myös sillan estetiikka kärsii kuvion
epäsäännöllisyydestä. Yleisin muutos, joka tehdään verkkokaarisillan kuvioon, on muuttaa
kaaren päissä olevien riipputankojen kaltevuutta ja kiinnityspisteitä. Kaaren päissä sijaitse-
vat voimasuureet ovat usein mitoittavia, joten reunimmaisten riipputankojen optimoiminen
voi olla tärkeää. Reunimmaiset riipputangot ovat tämän lisäksi voimasuureiden osalta usein
ongelmallisimmat, koska yleensä niissä on suurin riski joutua puristukseen. Tämän takia to-
dellisissa siltakohteissa reunimmaisten riipputankojen kulmia ja sijainteja on hieman muu-
tettu. (Tveit, 2014a)

2.3.3 Riipputankojen määrä

Verkkokaarisillassa riipputankojen määrä on yleensä suurempi kuin perinteisissä kaarisil-
loissa. Tankojen määrää valittaessa tulee kiinnittää huomiota sillan rakenteelliseen toimin-
taan, estetiikkaan ja taloudellisuuteen. Riipputankojen määrä ei vaikuta suoraan sillan ra-
kenteelliseen käyttäytymiseen, minkä takia niiden määrää voidaan vaihdella. Käytännössä
määrän vaikutus nähdään sillan rakenteiden sisäisistä voimasuureista, jotka pienenevät ja
tasaantuvat tankojen määrän kasvaessa. Tankojen määrän valintaan vaikuttavat eniten sillan
pituus ja sillalle kohdistuvat kuormat, minkä takia suurempi määrä tankoja on suotavaa, jos
sillan jännemitta on pitkä tai sillalle kohdistuvat kuormat ovat suuret, koska suuremman tan-
komäärän takia kuormat jakaantuvat tasaisemmin kaarelle. (Pousette, ym., 2017) Teoreetti-
sesti ääretön määrä riipputankoja johtaa kaaren parhaimpaan rakenteelliseen toimintaan,
koska sisäiset jännitykset riipputangoissa, kaaressa ja kannessa ovat pienempiä. Kuitenkin
niiden suhteellinen tehokkuus pienenee määrän kasvaessa, jolloin määrä on hyvä rajoittaa
johonkin tiettyyn raja-arvoon tai tankojen väliseen etäisyyteen. (Brunn & Schanack, 2003)
Tankojen välinen etäisyys pitäisi rajata tämän perustella 2 ja 4 metrin välille. Verkkokaari-
sillassa riipputankojen määrä on aina parillinen.

Sillan estetiikka, taloudellisuus ja säilyvyys tulee huomioida riipputankojen määrän valin-
nassa. Jokainen riipputanko luo siltaan kaksi liitosta, jotka lisäävät sillan rakennusvaiheessa
työmäärää ja kustannuksia. (Tveit, 2014a) Tämän lisäksi sillan säilyvyyden kannalta liitos-
ten määrä on tärkeää rajata järkevän suuruudeksi, koska liitokset ovat usein potentiaalisia
ongelmakohtia rakenteelle ja sen vaurioitumiselle. Suunnittelun lähtökohtana tulee kuiten-
kin aina pitää tilannetta, jossa kaikki tangot pysyvät aina vedossa, koska kyseinen tilanne
johtaa pienimpiin voimasuureisiin rakenteessa ja riski tankojen väsymiselle pienenee, kuten
kappaleessa 2.3 todettiin.
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2.4 Olemassa olevia verkkokaarisiltoja

Verkkokaarisilta on kansainvälisesti tunnettu siltatyyppi ja sitä on sovellettu kevyen liiken-
teen silloissa, ajoneuvoliikenteen silloissa ja rautatiesilloissa. Kuvassa 16 on esitetty ole-
massa olevien verkkokaarisiltojen sijainnit ja jakautuminen (Tveit, 2019). Kuvasta nähdään,
että verkkokaarisiltoja on rakennettu useita kymmeniä ympäri maailmaa. Jänneväliltään sil-
taa voidaan soveltaa moneen eri kohteeseen ja se soveltuu hyvin jännemitaltaan pitkiin sil-
toihin, joissa jänne voi olla välillä 40–300 metriä (Tveit, 2014a). Suurin osa olemassa ole-
vista verkkokaarisilloista on rakennettu teräksestä tai betonista tai näiden yhdistelmästä, jol-
loin kaari on terästä ja kansi betonia. Verkkokaarisiltoja on rakennettu tämän lisäksi myös
puusta.

Kuva 16. Olemassa olevien verkkokaarisiltojen sijainteja. (Tveit, 2018)

Steinkjerin verkkokaarisilta on ensimmäinen rakennettu verkkokaarisilta ja sen on suunni-
tellut Per Tveit. Sillan jännemitta on 80 metriä ja se sijaitsee norjassa 85 kilometriä Trond-
heimista koilliseen (kuva 17). Silta on rakennettu vuonna 1963 ja se on hyvässä kunnossa
yli 50 vuoden käytön jälkeen. Hyvällä ylläpidolla sen pitäisi kestää hyvin vielä yli 50 vuotta.
(Tveit, 2014a)
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Kuva 17. Steinkjer-verkkokaarisilta rakennettiin vuonna 1963. (Tveit, 2007)

Liimapuuta on sovellettu verkkokaarisillan materiaaliksi Norjassa. Steien silta (kuva 18) on
rakennettu vuonna 2016 ja se on maailman pisin puusta rakennettu verkkokaarisilta. Sillan
jännemitta on 88 metriä ja kaaren lakipisteen korkeus on 15 metriä. Sillan ovat suunnitelleet
Johannes Veie ja Rune B. Abrahamsen. Steien sillassa kaari on rakennettu liimapuuristik-
kona, joka kannattelee jännitettyä betonista kantta. Silta on suunniteltu ajoneuvoliikenteen
ja kevyen liikenteen käyttöön. Silta ylittää Glomma joen, joka on Norjan pisin joki. Verkko-
karisillan soveltaminen tällä siltapaikalla oli eduksi hoikkien rakenteiden takia, koska taval-
liset palkkisillat olisivat rakennekorkeutensa puolesta vaikuttaneet tien geometriaa merkit-
tävästi. Sillan suunnittelukäyttöikänä on käytetty 100 vuotta. Liimapuun säilyvyyttä sillassa
on pyritty parantamaan erilasilla suojauksilla ja yksityiskohdilla. Kaaren liimapuu on muun
muassa kyllästetty kemiallisesti ja suojattu erillisellä verhouksella. (Veie & Abrahamsen,
2013) Suojaamisen onnistumisesta ja sillan säilyvyydestä ei kuitenkaan vielä voida tehdä
tarkempia johtopäätöksiä, koska silta on ollut käytössä vasta muutaman vuoden.

Kuva 18. Steien verkkokaarisillassa on liimapuukaari. Silta rakennettiin vuonna 2016 Nor-
jassa. (Kuva: Kai Røen)
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2.5 Liimapuu

Liimapuu on jatkojalostettu puutuote, joka voidaan käyttää ominaisuuksien puolesta tehok-
kaammin kuin tavallista sahatavaraa. Yleisesti puun etuna rakennusmateriaalina pidetään
sen keveyttä, lujuutta, muokattavuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Lisäksi puun lujuus-pai-
nosuhde on erittäin hyvä. Suomessa puurakentamisen etuna voidaan pitää myös puun help-
poa saatavuutta Suomen metsätalouden takia. (Riipola, ym., 2014) Materiaalina puu on or-
gaaninen ja ortotrooppinen. Nämä koetaan usein puun epäedullisiksi ominaisuuksiksi ja nii-
hin on syytä kiinnittää huomiota suunnittelussa. Puun orgaanisuuden takia se voi altistua
tuholaisille, homeelle ja laholle, jotka voivat lyhentää puun käyttöikää ja säilyvyyttä merkit-
tävästi. Liimapuukaaren säilyvyyttä käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.5.2. Puun orto-
trooppinen rakenne tarkoittaa, että sen ominaisuudet vaihtelevat rakenteen pääsuuntien mu-
kaan, jotka ovat toisiinsa nähden 90° kulmassa. Puulla tämä näkyy siinä, että se on vahvim-
millaan syiden suuntaisessa kuormituksessa ja heikoimmillaan syitä vastaan kohtisuorassa
kuormituksessa.

Liimapuu koostuu päällekkäin liimatuista lujuuslajitelluista lamelleista. Lamellit ovat puun
pitkittäissuuntaisia lautoja, jotka ovat yleensä suorilla palkeilla 45 mm paksuja ja kaarevilla
palkeilla 33 mm paksuja. Lamellit jatketaan pituussuunnassa yleensä sormiliitoksin ja ne
voidaan liimata yhteen melkein minkä tahansa muotoiseksi ja kokoiseksi, joten teoreettisesti
liimapuu elementeistä voidaan valmistaa erittäin pitkiä (Riipola & Fonselius, 2015). Yleensä
liimapuuelementin kokoa rajoittaa niin pituuden kuin poikkileikkauksen puolesta liimapuu-
tehtaan kapasiteetti tai kuljetuskapasiteetti tehtaalta työmaalle. (Riipola, ym., 2014) Kokoa
rajoittavien ehtojen takia suuret liimapuurakenteet valmistetaan yleensä useasta elementistä,
jotka liitetään yhteen työmaalla rakennusaikana.

Liimapuussa puuta käytetään raaka-aineena tehokkaammin kuin tavallisessa sahatavarassa,
koska lamellit voidaan valita lujuutensa mukaan. Tämä tarkoittaa, että liimapuun lujuusaro-
vihin voidaan vaikuttaa lamellien lujuuksilla ja sijoittelulla. Liimapuupalkit ovat homogee-
nisiä tai epähomogeenisiä. Homogeeninen liimapuu tarkoittaa, että sen kaikki lamellit kuu-
luvat samaan lujuusluokkaan. Epähomogeeninen liimapuu sen sijaan tarkoittaa, että liima-
puun reunoilla sijaitsevat lamellit ovat lujuusluokaltaan suurempia kuin keskellä olevat la-
mellit. Liimapuu on rakenteeltaan yleisesti homogeenisempaa kuin tavallinen sahatavara.
Tämä johtuu siitä, että puu on luonnollinen materiaali, jossa ilmenee vaihtelevuutta ja vir-
heitä. Tavallisen sahatavaran lujuus määräytyy rakenteen heikoimman kohdan kuten oksan,
sormijatkoksen tai syyhäiriön mukaan. Liimapuussa lajitellut lamellit jakavat erilaiset ra-
kenteelliset poikkeamat tasaisemmin eri kohtiin rakennetta, minkä takia niiden ilmenemis-
alueet ja vaikutukset ovat yleensä pieniä. (Riipola, ym., 2014) Kuvassa 19 on esitetty lami-
nointivaikutus palkkiin. Kuvasta nähdään, että rakenteen ongelmakohdat jakautuvat eri koh-
dille rakennetta, mikä johtaa suurempaan keskimääräiseen lujuuteen rakenteessa, koska on
erittäin epätodennäköistä, että kaikki poikkeamat osuvat samalle kohdalle poikkileikkausta.
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Kuva 19. Liimapuun rakenne on homogeenisempi kuin tavallisen sahatavaran. (Riipola, ym.,
2014)

2.5.1 Liimapuukaari

Liimapuu tarjoaa monia hyviä ominaisuuksia kaaren rakennusmateriaaliksi, koska sillä on
materiaalina suuri lujuus-painosuhde ja hyvä muotoiltavuus. Kaarevan muodon valmistus
liimapuusta on suoraviivaista, koska nykyisillä laitteilla kaaren geometria on helppo määrit-
tää ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Kaari valmistetaan liimaamalla taivutetut lamellit
yhteen taivutusprässiä käyttäen. Liimapuu tarjoaa materiaalina mahdollisuuden valmistaa eri
pituisia ja muotoisia rakenteita. Esimerkiksi pitkät rakenteet voidaan valmistaa muuttuvalla
poikkileikkauksella. Muuttuva poikkileikkaus voi tarjota rakenteelle etuja niin rakenteelli-
sesti kuin esteettisesti. Liimapuusta valmistetuissa kaarisilloissa käytetään kuitenkin yleensä
massiivisia tasakorkeita poikkileikkauksia. Tällä hetkellä liimapuusta pystytään valmista-
maan jopa yli 100 metriä pitkiä kaaria. (Riipola & Fonselius, 2015) Jännevälin soveltuvuus
riippuu kuitenkin täysin kaarelle kohdistustuvista kuormista. Ajoneuvoliikenteen silloissa
kuormat nousevat yleensä suuriksi etenkin pitkillä jänneväleillä, minkä takia liimapuisia
kaarisiltoja on sovellettu pääasiassa alle 50 metriä pitkissä silloissa. Verkkokaarisillan ra-
kenteellinen toimintaperiaate voi kuitenkin mahdollistaa liimapuun soveltamisen pidem-
missä silloissa. Liimapuun käyttäminen verkkokaarisillan kaaren materiaalina tarjoaa aina-
kin seuraavia etuja (Riipola, ym., 2014):

- hyvä lujuus-painosuhde
- kestävyys korroosioalttiissa ympäristössä
- työstettävyys
- esteettisyys
- ympäristöystävällisyys.

Liimapuun käyttäminen verkkokaarisillan kaaressa aiheuttaa joitakin erikoiskysymyksiä ra-
kenteelle, kuten rakenteen kokoon ja rakenteelliseen toimintaan. Mikäli sillan jänneväli on
suuri, kaari joudutaan valmistamaan lohkoista, jotka liitetään työmaalla toisiinsa. Lohkojen
maksimikoko määräytyy yleensä tehdashallin valmistuslinjan pituuden, taivutustelan kapa-
siteetin tai kuljetuskapasiteetin mukaan. Esimerkiksi Versowoodin tehtaan taivutustelan
maksimi taivutussäde rakenteen ulkoreunasta mitattuna on 4 metriä. Tämä tarkoittaa, että
kaaren lohkon kaaren syvyys voi olla maksimissaan 4 metriä. Pituuden puolesta vastaavasti
voidaan valmistaa maksimissaan 40 metrisiä liimapuuelementtejä. (Huotari, 2019) Liima-
puukaaren lohkojako pitäisi suunnitella lisäksi siten, että liitokset osuisivat vähiten rasitet-
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tuihin paikkoihin rakenteessa sekä verkkokaarisillan tapauksessa kohtaan, jossa ei ole riip-
putangon kiinnitystä. Liitosten ja lohkojatkosten suunnittelussa tulee lisäksi huomioida puun
ortotrooppinen rakenne, koska liitoksista välittyvät voimat voivat vaikuttaa rakenteeseen
heikommasta suunnasta. Tämän takia liitosten suunnittelussa pitää huomioida kaaren kestä-
vyys liitosalueella. Liitokset liimapuukaarissa toteutetaan usein erilaisten teräsosien esimer-
kiksi metallitappien ja -levyjen avulla.

Liimapuukaaren suunnitteluissa on lisäksi otettava huomioon kaarevan muodon ja nurjah-
duksen vaikutukset rakenteen kapasiteettiin. Kaaret eroavat suorista palkeista jännitysjakau-
maltaan, koska kaaren poikkileikkaus on jatkuvasti puristuksessa. Tämä ero johtuu raken-
teen kaarevuudesta. Lisäksi lamellien taivutus aiheuttaa valmistuksen yhteydessä rakentee-
seen jännityksiä. Nämä lamellien taivutuksesta aiheutuvat taivutusjännitykset huomioidaan
kaarevan palkin suunnittelussa pienentävinä tekijöinä rakenteen taivutuslujuuteen. (Riipola,
ym., 2014) Nurjahdusriskin tunnistaminen ja huomioiminen on kaarissa erittäin tärkeää,
koska ne ovat hoikkia ja puristettuja rakenteita. Nurjahdusriski on silloilla tarkastettava sekä
kaaren tason että kohtisuoraan siitä poispäin olevassa suunnassa, koska sen ilmeneminen
vaihtelee siltojen välillä kaaren tuennasta riippuen. Verkkokaarisilloissa nurjahdusriski koh-
tisuoraan kaaren tasosta poispäin on suurempi, koska kaari on erittäin vahva rakenne kaaren
tason suunnassa. (Pousette, ym., 2017) Kaaren jännitysjakauman ja nurjahdusriskin lisäksi
liimapuurakenteen suunnittelussa on tärkeää huomioida rasitusten suunnat rakenteen kan-
nalta, koska puussa lujuudet vaihtelevat merkittävästi suunnan mukaan. Edellisten kappalei-
den perusteella voidaan todeta, että liimapuu soveltuu verkkokaarisillan kaaren rakennus-
materiaaliksi.

2.5.2 Liimapuukaaren säilyvyys

Puusiltojen suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota puun säilyvyyteen ja rakenteiden
yksityiskohtiin, koska oikeanlaisella suunnittelulla voidaan vaikuttaa merkittävästi puun säi-
lyvyyteen. Koska puu on orgaaninen materiaali, sen käyttöikää pidetään yleisesti vain murto-
osana verrattuna teräksen ja betonin käyttöikään. Tämä käsitys johtuu siitä, että puu on tai-
puvainen lahoamiselle ja se voi joutua erilaisen pieneliöiden kuten hyönteisten vaurioitta-
maksi. Toisen maailmansodan jälkeen puusiltojen suosio laski ja valtaosa silloista rakennet-
tiin teräksestä ja betonista, koska niiden oletettiin tarvitsevan vain vähän huoltoa. Teräksen
korroosion ja betonin karbonatisoitumisen takia tämä oletus on kuitenkin osoittautunut osit-
tain vääräksi ja monet sillat on jouduttu korjaamaan tai korvaamaan uusilla. Nykyisin syyt
puusiltojen säilyvyysongelmiin ovat paremmin tiedossa ja paremman ymmärryksen takia
niiden suosio on jälleen nousemassa. Oikein suunniteltu ja suojattu puusilta voi saavuttaa
erittäin pitkän käyttöiän ja esimerkiksi Sveitsissä katetut puusillat ovat kestävimpien raken-
teiden joukossa. (Pousette, ym., 2017) Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvin
suunnitellun ja toteutetun puusillan on mahdollista saavuttaa pitkä käyttöikä erittäin pienillä
korjauskustannuksilla, mikä tekee puusta kilpailukykyisemmän materiaalin myös taloudel-
lisesti.

Puusiltojen päällysrakenteen suunnittelukäyttöikänä käytetään Suomessa lähtökohtaisesti 50
vuotta. (Liikennevirasto, 2013b) Pidempää käyttöikää voidaan kuitenkin vaatia esimerkiksi
valtateiden puusilloille tai monumentaalisille silloille, jolloin käyttöikänä käytetään 100
vuotta. Yleisesti siltojen käyttöikänä pitäisi käyttää vähintään 100 vuotta. (Liikennevirasto,
2017b) Tällä hetkellä puusillan yhtenä suurimpana heikkoutena on käyttöikä ja sitä pidetään
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selvästi huonompana kuin betoni- ja terässilloilla, jotka suunnitellaan tämän hetken ohjeilla
pidemmälle käyttöiälle. Puusillan käyttöiän kasvattaminen 100 vuoteen lisäisi merkittävästi
sen kilpailukykyä verrattuna teräs- ja betonisiltoihin, koska silloin siltojen kustannukset oli-
sivat selkeämmin vertailtavissa. Pidemmän käyttöiän saavuttaminen laskisi puusiltojen elin-
kaarikustannuksia merkittävästi, mikä puolestaan parantaa merkittävästi puusiltojen talou-
dellisuutta. Suunnittelukäyttöiän saavuttamisen edellytyksenä pidetään sillan laatuvaatimus-
ten mukaista rakentamista sekä hyvällä hoidolla ja ylläpidolla varmistettua säilyvyyttä.
Tässä kappaleessa tutkitaan keinoja puun käyttöiän kasvattamiseksi 100 vuoteen.

Puusiltojen suunnittelussa sovelletaan Suomessa yleensä eurokoodeja EN 1995-1-1 (2004)
ja EN 1995-2 (2004). Eurokoodit luovat pohjan sillan suunnittelulle, mutta ne eivät tarjoa
erillisiä menetelmiä, ohjeita tai dataa puusillan käyttöiän ja vaurioitumisen arvioimiseen,
vaan esittävät joitakin yleisiä ehdotuksia puun säilyvyyden parantamiseen, kuten veden pois-
toon puupinnoilta. (Pousette, ym., 2017) Suomessa puusiltojen suunnittelussa sovelletaan
yleensä Liikenneviraston julkaisemia eurokoodien soveltamisohjeita NCCI5 (2013). Ohjeen
mukaan 100 vuoden käyttöikä vaatii, että puurakenteet voidaan tarkastella käyttöluokassa 2
(kuva 20). Käyttöluokat kuvaavat rakenteessa vaikuttavia ympäristöolosuhteita kuten kos-
teutta ja lämpötilaa. Käyttöluokka 2 tarkoittaa rakenteita, joiden lämpötilaa 20 °C vastaava
suhteellinen kosteus ei ylitä 20 % kuin vain tilapäisesti. Rakenteen käyttöluokkia käytetään
lujuusarvon jaotteluun ja määritellyissä ympäristöolosuhteissa syntyvän muodonmuutoksen
laskemiseen. (Liikennevirasto, 2013b)

Kuva 20. Liimapuupalkkisillan käyttöluokat. (Liikennevirasto, 2013b)

Suurin osa puun säilyvyysongelmista aiheutuu vedestä tai puun liian suuresta kosteudesta.
Liian suuri kosteus rakenteessa heikentää puun lujuusominaisuuksia ja lisää mahdollisia
muodonmuutoksia. Tämän lisäksi suurempi kosteus lisää merkittävästi riskiä lahoamiselle,
homeelle ja pieneliöille. Yleisesti puun säilyvyyttä pyritään parantamaan minimoimalla
puussa ilmenevä kosteus suojaamalla rakenne sekundäärisesti ja parantamalla sen kestä-
vyysominaisuuksia kyllästeaineilla.  Nykyisten puusiltojen liimapuurakenteet ovat lähes yk-
sinomaa kyllästettyjä. (Liikennevirasto, 2013a) Puun kyllästäminen tehdään suolapainekyl-
lästämällä tai kreosoottikyllästämällä. Puun kyllästämisen ansiosta puun kestävyyttä lahoa-
mista vastaan voidaan parantaa merkittävästi. Liimapuurakenteen ulkopuolisen suojaamisen
tarkoitus on suojata rakenne sateelta, tuulelta ja auringonvalolta. Sade ja kosteus voivat ai-
heuttaa siltaan yleisesti tai paikallisesti ongelmallisia alueita, joiden takia koko rakenteen
kestävyys ja säilyvyys voivat pienentyä. Auringonvalon aiheuttaa puurakenteeseen hal-
keamia UV-säteilyn ja lämpötilan vaikutuksesta. Erillisen suojarakenteen käyttäminen puu-
rakenteessa estää auringon suoran vaikutuksen rakenteeseen, jolloin rakenteen halkeaminen
on vähäisempää. Kuitenkaan halkeamista ei voida täysin estää, koska puurakenteet halkei-
levat aina. Puusillan säilyvyyden kannalta on usein tärkeää, että suunnittelussa huomioidaan
sekä kyllästäminen, että rakenteellinen suojaus, koska esimerkiksi kyllästäminen ei korvaa
täysin erillisen suojan aiheuttamaa hyötyä. (Riipola, ym., 2014) Lisäksi muut mahdolliset
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säilyvyyttä heikentävät tekijät, kuten siltapaikan ominaispiirteet tulee huomioida suunnitte-
lussa. Sateen, tulen ja auringon aiheuttamia haittavaikutuksia voidaan ehkäistä huomioi-
malla seuraavia asioita (Liikennevirasto, 2013b):

- eliminoimalla vettä keräävät rakennedetaljit
- huolehtimalla pintavesien johtaminen riittävin kallistuksin ja vedenpoistolaittein
- eliminoimalla kapillaarisen kosteuden imeytymisen puurakenteisiin rakenteen päissä
- rakenteellisella suojauksella
- huolehtimalla pintarakenteiden riittävä tuuletus
- huolehtimalla riittävistä suojaetäisyyksistä maahan, veteen ja kasvustoon
- tarkoituksenmukaisilla materiaalivalloilla sillassa ja ympäristössä
- sekundäärisellä pintakäsittelyllä (öljypohjaiset maalit ja puunsuoja-aineet).

Verkkokaarisillan kaari sijaitsee ajoradan yläpuolella, joten sillan muut rakenteet eivät tarjoa
sääsuojaa kaarelle. Jotta kaari voidaan tarkastella käyttöluokassa 2, se pitää suojata raken-
teellisesti tai kyllästää kreosoottiöljyllä. (Liikennevirasto, 2013b) Usein kaarien suojaami-
sessa sovelletaan molempia edellä mainittuja tapoja, jolloin kyllästetty puukaari suojataan
sekundäärisellä suojarakenteella kaaren ylä- ja sivupinnoilla. Liimapuu voidaan kyllästää
kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa lamellit voidaan kyllästää erikseen ennen
liimaamista. Tällä toimenpiteellä voidaan vaikuttaa lamellien kestävyyteen. Toisessa vai-
heessa täysin valmis liimapuuelementti kyllästetään, jolloin rakenteen koko ulkopinta voi-
daan kyllästää. (Pousette, ym., 2017)

Kaaret suojataan yleensä rakenteellisesti yläpinnoilta ja mahdollisesti myös sivupinnoilta.
Yläpinnan verhous valmistetaan yleensä metallista, kun taas sivupinnan suojauksessa käy-
tetään yleensä puuverhousta kaaren esteettisyyden parantamiseksi. Rakenteellisen suojauk-
sen pitää estää liimapuun kastuminen ja johtaa seisova vesi pois rakenteista. Erityisesti huo-
miota tulee kiinnittää veden poistoon kaaren päissä ja liitoksissa, koska kosteuden siirtymi-
nen rakenteessa on tehokkainta pitkittäissuunnassa. Usein kaarien ongelma-alueet säilyvyy-
den kannalta ovat juuri kaaren päissä ja liitoksissa, jotka keräävät kosteutta. Tämä on ha-
vaittu ainakin Vihantasalmen sillalla, jossa on havaittu kosteutta puurakenteen liitoksessa
(Tirkkonen, 2019) Kuvassa 21 on esitetty kolme kaarisiltaa erilaisin suojauksin. Puukaareen
aiheutuu halkeamia rasituksesta ja olosuhteiden muutoksesta. Kuvasta nähdään, että kaarissa
A ja B esiintyy suuria halkeamia, koska vesi pääsee tunkeutumaan halkeamaan. Kaikissa
kuvan kaarissa on halkeamia, mutta kaaressa C halkeamat ovat pieniä ja niitä on vähemmän
rakenteellisen suojauksen takia. Veden pääsyn estäminen ehkäisee halkeamien kasvamista.
(Pousette, ym., 2017) Ulkopuolinen suojaus ei saa olla kuitenkaan liian tiivis, koska sen pitää
mahdollistaa rakenteen tuulettuminen. Eteenkin ajoneuvoliikenteen silloissa ajoneuvot nos-
tavat märällä kelillä maanpinnasta kostean sumuverhon. Tämän takia kaaren rakenteet jou-
tuvat kosketuksiin veden kanssa myös kaaren alapuolelta hetkellisesti. Suojarakenteiden pi-
tää tämän takia mahdollistaa kaaren nopea kuivuminen ja tuulettuminen mahdollisimman
tehokkaasti, koska kuiva tai tilapäisesti märkä puu ei lahoa. Laho ilmenee puussa tilanteessa,
jossa puu on pitkäaikaisesti märkä. (Riipola, ym., 2014)
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Kuva 21. Kaaren suojaus; A) Kaarta ei ole suojattu ja siinä on halkeamia, B) Kaari on
suojattu yläpinnalta peltiverhouksella, mutta sivupinnoissa on halkeamia. C) Kaari on suo-
jattu päätä ja sivuilta tuulettuvalla verhouksella ja verhouksen alla olevat halkeamat ovat
pieniä. (Pousette, ym., 2017)

Liimapuun kosteus vaikuttaa negatiivisesti sen lujuusominaisuuksiin ja lisää merkittävästi
riskiä laholle ja erilaisten mikro-organismien ilmenemiselle. Erilaiset mikro-organismit ku-
ten sienet ja hyönteiset voivat aiheuttaa puurakenteelle merkittäviä vaurioita lyhyellä aika-
välillä. Lisäksi kosteus ja auringonvalo UV-säteily aiheuttavat rakenteeseen halkeamia. Pa-
ras tapa ehkäistä puun vaurioitumista on rakenteen pitäminen kuivana ja suojassa UV-sätei-
lyltä. Tällöin rakenteen vaurioitumista on helpompi seurata ja torjua esimerkiksi erilaisilla
käsittelyillä. Suunnittelussa tulee lisäksi kiinnittää huomiota sillan tarkastamiseen, koska
puusilloissa liitokset ovat usein hankalissa paikoissa ja niiden tarkastaminen on vaikeaa tai
mahdotonta. Sillan suojarakenteiden pitää myös olla helposti irrotettavissa, jotta rakenteiden
kuntoa voidaan tarkastaa. Puusiltoihin voi ajan myötä tarttua kasvustoa, kuten sammalta.
Erilainen kasvusto on tärkeää poistaa rakenteesta säännöllisten tarkastuksien yhteydessä,
koska kasvusto kerää usein merkittävän määrän kosteutta rakenteen pintaan. Tämän takia
puusiltojen säilyvyyttä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sillan ylläpito ja usein tämä to-
teutetaan luomalla sillasta ylläpito- ja korjaussuunnitelma, jossa käsitellään kantavan raken-
teen suojaus ja ylläpito. (Pousette, ym., 2017) Materiaalina liimapuu toimii erittäin hyvin
korroosioalttiissa ympäristössä, minkä takia sitä ei tarvitse suojata erikseen esimerkiksi tal-
vikunnossapidossa käytettävälle suolalle (Riipola, ym., 2014). Liimapuu soveltuu lisäksi tal-
violosuhteisiin hyvin, koska sillä ei ole riskiä pakkasrapautumiselle kuten betonilla.

Steien silta (kuva 22, kappale 2.4) on esimerkki siitä, kuinka liimapuukaaren säilyvyys on
huomioitu sillan suunnittelussa. Silta on suunniteltu 100 vuoden käyttöiälle. Steien sillan
liimapuukaari on suojattu käyttämällä liimapuussa kemiallista kyllästämistä ja ulkoista me-
tallista verhousta. Puun kyllästys on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäisenä liimapuun
jokainen lamelli on kyllästetty Cu-kyllästyksellä ennen kaaren liimausta. Tämän jälkeen jo-
kainen valmis liimapuuelementti on kyllästetty lisäksi kreosoottiöljyllä, jolloin öljy pääsee
tunkeutumaan kaikille elementin pinnoille. Kreosoottiöljykäsittely tehdään vasta, kun ele-
mentti on täysin valmis, koska tällöin käsittely ulottuu kaikille pinnoille kuten reikiin ja ko-
loihin. Puun kyllästämisen jälkeen valmiin sillan yläpinta verhoillaan 1 mm paksulla kupa-
riverhouksella (kuva 22). Kaaren säilyvyyttä on pyritty parantamaan lisäksi erilasilla yksi-
tyiskohdilla. Esimerkiksi liimapuukaarien välisien diagonaalien kiinnityskohdat päällyste-
tään lisäksi teräslevyllä ja epoksilla, jolloin estetään veden tunkeutuminen verhouksen ala-
puolelle. (Veie & Abrahamsen, 2013) Suunnittelussa on lisäksi huomioitu veden poistumi-
nen kaaren päistä ja verhoukselta erilaisin pokkauksin. Rakenteen suojauksen toimivuudesta
ei kuitenkaan voida tehdä vielä johtopäätöksiä, koska silta on uusi.
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Kuva 22. Steien sillan liimapuukaari on suojattu verhouksella ja puun kyllästämisellä.
(Kuva: Kai Røen)

Verkkokaarisillassa liimapuun kyllästäminen ja suojaaminen on tärkeää pitkän käyttöiän
saavuttamisen takia. Rakenteellisen suojauksen on oltava tuulettuva ja sen on estettävä ve-
den pääsy rakenteisiin. Tämän lisäksi rakenteellisen suojauksen pitää suojata alueet, kuten
mahdollisen tuuliristikon ja kaaren liitokset, koska ne ovat usein haastavimmat alueet kaari-
siltojen suojauksessa. Kuvassa 22 ja 23 on esitetty havainnollistavat esimerkit liimapuukaa-
ren ulkoisesta suojaamisesta. Edellisten kappaleiden perustella voidaan todeta, että liima-
puukaari voidaan kyllästämisen lisäksi suojata ulkoisella verhouksella, joka on mahdollista
uusia sillan peruskorjauksen yhteydessä. Peruskorjauksen yhteydessä kaari on lisäksi mah-
dollista maalata, jonka avulla säilyvyyttä voidaan parantaa. Edellisen perusteella voidaan
olettaa, että sillan liimapuukaaren on mahdollista saavuttaa 100 vuoden käyttöikä, koska
keinoja kaaren suojaamiseen ja huoltoon on olemassa.
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Kuva 23. Esimerkki kaaren ulkoisesta suojaamisesta puu- ja metalliverhouksella. (Kuva:
Jaakko Huotari)

2.5.3 Liimapuukaaren liitokset

Liimapuukaaren liitosten valinta on usein keskeisessä osassa verkkokaarisillan suunnitte-
lussa. Liitosten valinta vaikuttaa olennaisesti sillan rakennettavuuteen, rakenteelliseen toi-
mintaan ja säilyvyyteen. Liitosten tulee olla kestäviä ja suunniteltu siten, että ne toimivat
mahdollisimman hyvin rakenteessa aiheuttamatta siihen ongelmakohtia. Tyypillisesti liitos-
ten aiheuttamat ongelmat puusilloissa liittyvät kosteuden hallintaan ja liitoksen kestävyy-
teen. Erityisesti vedenpoisto on tärkeää, koska alueen detaljit keräävät helposti vettä ja lii-
mapuu on taipuvainen imemään vettä erityisesti kaaren päistä puun solurakenteen takia.
Tässä kappaleessa esitellään vaihtoehtoja kaaren päiden, riipputankojen ja kaaren element-
tien liitoksille.

Liimapuukaaren liitos kanteen vaikuttaa merkittävästi kaaren päiden voimasuureisiin, erityi-
sesti taivutusmomenttiin. Kaarisilloissa kaari liitetään kanteen yleensä aina nivelellisesti tai
jäykkäkantaisena. Erona näissä liitoksissa on se, että nivelellinen liitos mahdollistaa kierty-
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misen kaaren pituussuunnassa, kun taas jäykkäkantaisessa liitoksessa ei ole vapaita liike-
suuntia. Jäykkäkantainen liitos aiheuttaa aina merkittävästi suuremman taivutusmomentin
kaaren kantaan. Verkkokaarisillassa liitoksen pitää välittää kaarelta aiheutuva vaakavoima
kannalle, mikä vaikuttaa yleisesti kokonaisuudessaan kiinnitysalueen suunnitteluun. Seuraa-
vaksi esitellään tyypillisimmät kaaren ja kannan liitokset.

Liimapuusta rakennettujen kaarisiltojen yleisin liitos kaaren ja kannen välillä on nivel, joka
sallii kaaren kiertymisen kaaren pituussuunnassa. Nivelen etuna on se, että kaaren kantaan
ei muodostu taivutusvastusta. Tämän ominaisuuden takia se on suosituin liitos puukaaren ja
kannen välillä. Liitoksena nivel on puisissa kaarisilloissa tavallinen, joten referenssikohteita
löytyy paljon. Kuvassa 24 on esitetty nivelellinen liitos puukaaren ja kannen välillä.
(Pousette, ym., 2017) Teräsliitoksen kiinnitys kaareen tapahtuu usein kahdella eri tavalla.
Kuvassa esitetyssä tavassa teräksinen liitos kiinnitetään liimapuukaaren päätylevyn ja teräs-
tankojen välityksellä. Toinen mahdollinen kiinnitystapa on käyttää tappivaarnaliitosta, jol-
loin liimapuun päädyn sisällä sijaitsevat kaaren tasonsuuntaiset levyt kiinnitetään kaaren läpi
menevien tappien välityksellä kaareen. Nivelleisessä liitoksessa kaaren ja kannen liitoksen
metalliosat kiinnitetään toisiinsa tapin välityksellä. Nivelen suunnittelussa tulee kuitenkin
huomioida rakenteen stabiliteetti ja säilyvyys. Kaksinivelkaari ei ole yhtä stabiili rakenne
kuin jäykkäkantainen kaari, koska rakenteen jäykkyys on huonompi nivelissä olevien vapai-
den liikesuuntien takia. Liitoksen säilyvyys on myös tärkeä ottaa huomioon, koska kierty-
misen takia niveleen voi ajan myötä aiheutua kulumaa ja väsymistä.

Kuva 24. Kaaren liitos kanteen nivelen välityksellä. (Pousette, ym., 2017)

Toinen kaaren ja kannen välinen liitos kaarisilloissa on jäykkäkantainen liitos, jossa kaikki
voimasuureet välittyvät kaaren ja kannen välillä. Liitos tekee kaaren alareunasta jäykän,
koska siinä ei ole vapaita liikesuuntia. Tämän takia rakenteen taipumat ovat yleensä pienem-
piä kuin kaksinivelkaarella. Vapaiden liikesuuntien puuttuminen aiheuttaa kuitenkin aina
suuren paikallisen taivutusmomentin liitoksen lähelle kaaren päihin. Jäykkäkantaisissa kaa-
risilloissa tämä taivutuksen maksiarvo sijaitsee yleensä lähellä kaaren ja kannen keskilinjo-
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jen risteyspistettä. Taivutuksen suuruus on tällä alueella merkittävästi suurempi kuin muu-
alla kaaressa, jonka takia se on usein määräävä kaaren mitoituksessa. Jäykkäkantaisessa lii-
toksessa kaaren pään taivutus pyritään yleensä huomioimaan kasvattamalla kaaren kannassa
rakenteen poikkileikkausta tai vahvistamalla kaarta teräslevyillä. Kaaren poikkileikkauksen
kasvattaminen heikentää kuitenkin kaaren estetiikkaa. Kannan suuri taivutusmomentti voi-
daan kuitenkin välttää nostamalla kaaren liitos ylemmäs betonisen jalustan avulla, jolloin
suurin taivutus kohdistuu puun sijasta betonirakenteeseen. Kuvassa 18 nähdään esimerkki,
kuinka Steien sillassa kaaren liitos on siirretty ylöspäin kannen tasolta. Tämän ratkaisun
etuna on se, että taivutuksen maksiarvot sijaitsevat betonijalustalla puukaaren sijasta, jonka
takia puukaareen vaikuttavat rasitukset pienevät merkittävästi. Betoninen jalusta tarjoaa
myös suojan puulle mahdollista onnettomuustilanne varten, koska puu sijaitsee kannen alu-
eella riittävän korkealla. Kunnossapidon kannalta jäykkäkantainen liitos on niveltä parempi,
koska siinä ei ole liikkuvia osia. Tämän liitoksen soveltaminen puusilloissa on kuitenkin
erittäin harvinaista siitä aiheutuvan suuren taivutuksen takia.

Verkkokaarisillan suunnittelussa pyritään yleensä rakenteessa ilmenevän taivutusmomentin
minimointiin. Erityisesti liimapuukaarilla taivutuksen suuruus nousee mitoituksessa määrää-
väksi, minkä takia paikalliset maksiarvot taivutuksessa pyritään minimoimaan. Tämän takia
nivel soveltuu hieman paremmin liimapuukaaren ja kannan väliseksi liitokseksi kuin jäyk-
käkantainen liitos. Nivellellinen liitos on liimapuukaarille erittäin yleinen, joten sen suun-
nitteluun ja säilyvyyteen löytyy paljon tietoa referenssikohteista.

Riipputankojen määrä on tyypillisesti verkkokaarisilloissa suurempi kuin perinteisissä kaa-
risilloissa, joten liimapuukaaren ja tangon välinen liitos toistuu sillassa usein. Tämän takia
tangon ja liimapuukaaren liitoksen täytyy olla kestävä, edullinen ja rakennettavuudeltaan
yksinkertainen. Liitoksen suunnittelussa on lisäksi huomioitava riipputankojen vaihtaminen,
koska tankojen käyttöikä voi olla lyhyempi kuin sillalla, koska ne altistuvat ympäristölle ja
väsymiselle ajan kuluessa.

Riipputankojen kiinnitysperiaate liimapuukaareen, jolloin liitoksen sijainti ja kiinnitystapa
vaihtelee. Kuvassa 25 on esitetty kolme periaatteellista vaihtoehtoa riipputangon kiinnityk-
selle. Liitoksessa A tanko kiinnitetään levyn välityksellä kaaren alapintaan. Levy kiinnite-
tään kaareen ruuvien tai kierretankojen avulla. Tämä kiinnitys on kolmesta kiinnityksestä
heikoin ja epävarmin, koska kiinnitys tapahtuu vain kaaren alapintaan. Tämän takia se so-
veltuu paremmin pieniin kevyen liikenteen siltoihin. Kuitenkin liitoksen A sijainnin takia
kosteudenhallinta liitoksessa on helpointa, koska kaaren alapinnalle ei kerry vettä (Eilertsen
& Haddal, 2016). Liitoksessa B tanko kiinnittyy kaaren läpi kulkevaan teräslevyyn. Kaaren
läpi kulkeva teräslevy kiinnittyy kaaren yläpinnalla toiseen levyyn, joka välittää kuormat
liitoksesta kaarelle. Yläpinnan teräslevy kiinnitetään lisäksi kaaren yläpintaan ruuveilla, joi-
den tarkoitus on välittää liitoksesta aiheutuvat leikkausvoimat kaarelle (Veie & Abrahamsen,
2013).  Liitos B on vahvempi ja varmempi vaihtoehto kuin liitos A, joten se soveltuu parem-
min ajoneuvoliikenteen sillalle. Liitoksessa B on tärkeää huomioida kosteudenhallinta ja
kaaren suojaus liitosalueella, jotta vettä ei pääse kertymään liitoksen yksityiskohtiin. Kaaren
yläpinnan suojaus on lisäksi tärkeää tässä liitostyypissä. Liitoksessa C on käytetty tappi-
vaarnaliitosta. Tässä liitoksessa useita teräslevyjä on upotettu liimapuupalkin sisälle ja kiin-
nitetty tappivaarnojen välityksellä kaareen. Liitoksessa C on huomioitava, että sen kapasi-
teetin on kestettävä kaaressa vaikuttavat sisäiset voimasuureet. Tämä liitos on kestävämpi
kuin liitos A, joten se soveltuu ajoneuvoliikenteen sillalle paremmin. Liitoksen C säilyvyy-
den kannalta on tärkeää, ettei kosteus kulkeudu teräslevyjen läheisyyteen ja liitosalueelle.
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Veden tunkeutuminen liitokseen voidaan estää pitkälti suojaamalla kaaren yläpinta verhous-
levyllä.

Kuva 25. Riipputangon kiinnitysperiaate kaareen. A) Kiinnitys kaaren alapuolelle, B) Kiin-
nitys kaaren yläpuolelle ja C) kiinnitys tappivaarnaliitoksella.

Edellisen kappaleen perusteella riipputangon kiinnitys liimapuukaareen on järkevintä tehdä
liitosperiaatteella B tai C. Nämä liitokset ovat vahvempia ja varmempia kuin liitos A, jonka
takia niiden soveltuvuus pidemmän jännevälin verkkokaarisillalle on parempi. Liitoksen
suunnittelussa sen suojaaminen ja rakennettavuus on tärkeää huomioida. Koska verkkokaa-
risillassa on paljon riipputankoja, kiinnitysperiaate B soveltuu parhaiten riipputangon kiin-
nitykseksi. Tämä kiinnitys on yksinkertainen toteuttaa, koska liitos koostuu vain muutamasta
osasta ja kiinnitys tapahtuu kaaren ulkopinnalla. Liitoksessa B liimapuukaareen voidaan
tehdä valmistuksen yhteydessä lovet kaaren läpi kulkevalle levylle, minkä takia liitoksen
asentaminen on rakentamisvaiheessa helppoa.

Liimapuukaari valmistetaan pidemmillä silloilla useasta elementistä, minkä takia element-
tien kiinnitetään toisiinsa liitoksella. Elementtien koko rajoittuu yleensä liimapuun valmis-
tus- ja kuljetuskapasiteettiin, minkä takia elementtien pituudet pitäisi rajoittaa 40 metriin
(RIL, 2018). Elementtien välisen liitoksen suunnittelussa tulee huomioida liitoksen vapaus-
asteet. Verkkokaarisillan tapauksessa jäykkä liitos tarjoaa stabiliteetiltaan parhaan ratkaisun.
Kuvassa 26 on esitetty vaihtoehto kaaren elementtien välisestä jäykästä liitoksesta. Kuvan
mukaisessa liitoksessa metalliset kiinnikkeet välittävät taivutuksen ja vastakkaiset puupinnat
puristuksen liitosalueella. Liitos kiinnitetään liimapuuhun kierretangoilla. Kuvan mukainen
liitostyyppi on kiertymän suhteen erittäin jäykkä ja siinä ei ilmene liukumaa, johtuen pitkistä
ja kallistetuista kierretangoista. (Cepelka & Malo, 2017) Liitoksen suunnittelussa tulee huo-
mioida liitoksen yksinkertaisuus ja rakennettavuus, koska kaaren asentamisen tulee olla suo-
raviivaista ja yksinkertaista rakentamisvaiheessa työmaalla. Kuvan 26 mukainen liitostyyppi
on hyvä esimerkki liitoksen yksinkertaisuudesta, koska rakentamisvaiheessa liitos voidaan
toteuttaa yksinkertaisesti kiinnittämällä kierretangot sylinterinmuotoiseen teräsprofiiliin.
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Kuva 26. Kaaren elementtien välinen jäykkä liitos. (Pousette, ym., 2017)

2.6 Sillan rakennettavuus

Sillan rakennettavuus täytyy huomioida aina sillan suunnittelun yhteydessä. Sillan rakenta-
minen ja rakennettavuus vaikuttavat merkittävästi sillan taloudellisuuteen, minkä takia nii-
den suunnittelu on otettava huomioon. Tämän takia on yleensä välttämätöntä esittää vähin-
tään yksi mahdollinen rakennustapa siltaehdotukselle. (Tveit, 2014b) Sillan rakennustavan
valinnassa täytyy aina huomioida siltapaikan aiheuttamat rajoitteet. Tässä kappaleessa kes-
kitytään tutkimaan verkkokaarisiltaa, jonka kansi valmistetaan betonista ja kaaret liima-
puusta.

Verkkokaarisillan rakennustavan valinnassa täytyy huomioida sillan pituuden ja betonisen
kannen tuomat rajoitteet. Rakennustavaksi kannattaa yleisesti valita siltapaikan mukaan
mahdollisimman suoraviivainen rakennustapa. Kannen suuren oman painon ja verkkokaari-
sillan hoikkien rakenteiden takia erilaiset vaihesiirtomenetelmäratkaisut voivat olla haasta-
via siirron aikaisten rasitusten takia, minkä takia tämä menetelmä lisää rakentamisen moni-
mutkaisuutta. Paikalla rakentaminen sen sijaan soveltuu verkkokaarisillan rakentamiseen
hyvin, koska se on yksikertaisin ja suoraviivaisin tapa rakentaa silta. (Tveit, 2014b) Paikalla
rakentamisessa sillan kansi valetaan ensin muottien varaan, jolloin muotit ja tukirakenteet
kantavat sillan kannen oman painon rakennusvaiheessa. Verkkokaarisillan tapauksessa va-
lumuotit ja tukirakenteen poistetaan kannen alapuolelta vasta kannen jännityksen ja riippu-
tankojen virityksen jälkeen. Paikalla rakentaminen pitää sisällään pääpiirteittäin seuraavat
työvaiheet:

1) sillan alusrakenteiden rakentaminen
2) muottien tukitelinerakenteet ja kannen muotin valmistus
3) betonikannen valaminen ja alustava jännitys
4) kaaren asentaminen (elementit + tuuliristikko)
5) riipputankojen asennus ja virittäminen
6) kannen jännittäminen ja riipputankojen viritys
7) muottien ja tukitelinerakenteiden poistaminen.
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Sillan kaarien asennuksessa tulee kiinnittää huomiota kaaren stabiliteettiin ja kaatumisris-
kiin. Nämä riskit voidaan poistaa yleensä kaarien riittävällä tuennalla tai tuuliristikolla. Tuu-
liristikon asentaminen on järkevää suorittaa heti kaarien asennuksen yhteydessä, koska ris-
tikon avulla rakenteen jäykkyys kohtisuoraan kaaren tasoa vastaan paranee merkittävästi ja
kaarien kaatuminen estyy. (Riipola & Fonselius, 2015) Pidemmissä verkkokaarisilloissa
kaaret tulisi rakentaa kolmesta erillisestä lohkosta. Kolmen lohkon tilanteessa lohkojen lii-
tosalueet tulee valita mahdollisimman vähän rasitettuihin poikkileikkauksiin. Tässä tilan-
teessa kaaren rakentaminen suoritettaisiin asentamalla ensimmäisenä reunimmaiset lohkot,
minkä jälkeen kaaren keskimmäinen lohko voidaan nostaa paikalleen.

Verkkokaarisillassa riipputankojen asennus ja virittäminen on huomioitava tarkasti, koska
riipputankoja on paljon ja niiden vaikutus siltaan on suuri. Riipputankojen tulee olla pituu-
deltaan säädettäviä, koska säätömahdollisuutta tarvitaan niin sillan rakentamisen yhteydessä
kuin sen käyttöiän aikana. Sillan rakennusvaiheessa sillan muoto ja riipputankojen jännityk-
set säädetään suunnitelmien mukaisiksi riipputankojen pituuksien avulla. Riipputankojen
säätäminen on tärkeää lisäksi sillan elinkaaren aikana, koska rakenteet viruvat, jolloin niihin
aiheutuu muodonmuutoksia. Nämä muodonmuutokset voivat aiheuttaa jännitysvaihteluita
riipputankoihin, jonka takia niiden säätäminen on tärkeää.

Verkkokaarisillan rakentaminen on tutkimuksen perusteella suoraviivaisinta rakentaa silta-
paikalla. Paikalla rakentamisen työvaiheet ovat sillanrakennuksessa tavanomaisia, minkä
tämä vaihtoehto mahdollistaa järkevän tavan pitkän betonikannen rakentamiselle. Verkko-
kaarisillassa kaaren rakentaminen on lisäksi keskeinen osa siltaa. Liimapuukaari tulee val-
mistaa 3–4 liimapuulohkosta, jotka asennetaan työmaalla paikalleen. Kaaren valmistaminen
liimapuusta on rakennettavuuden kannalta mahdollista.
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3 Tapaustutkimus

Tässä luvussa analysoidaan verkkokaarisillan rakenneteknistä toimintaa. Tutkimuksen koh-
teena käytetään ajoneuvoliikenteen siltaa, jonka kaaret ovat materiaaliltaan liimapuuta. Tut-
kimuksen tavoite on analysoida liimapuun soveltuvuutta verkkokaarisillan kaaren rakennus-
materiaalina ja alustavasti mitoittaa rakenteen liimapuukaari. Tämä tapaustutkimus koostuu
kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa suoritetaan parametrinen tutkimus, jonka tavoitteena
on löytää rakenteellisesti tehokas ratkaisu verkkokaarisillan kaarelle. Tässä osassa tutkitaan
verkkokaarisillassa esiintyvien parametrien kuten riipputankokulmien vaikutusta rakenteen
toimintaan. Parametrisen tutkimuksen tavoite on löytää rakenteellisesti tehokkaat lähtökoh-
dat tutkimuksen toista osaa varten. Tutkimuksen toisessa osassa suunnitellaan ja mitoitetaan
alustavasti sillan liimapuukaari. Kaaren suunnittelussa ja kuormitusyhdistelmissä sovelle-
taan seuraavia ohjeita:

- Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet (LVM)
- Väyläviraston eurokoodien soveltamisohjeet (NCCI-sarja).

Sillan analysointi suoritetaan käyttäen SOFiSTiK-laskentaohjelmistoa. SOFiSTiK on ele-
menttimenetelmään perustuva laskentaohjelmisto, joka tarjoaa laajat mahdollisuudet raken-
teen tarkasteluun ja analysointiin. Verkkokaarisillan analysointiin valittiin SOFiSTiK-ohjel-
misto, koska ohjelmisto mahdollistaa sillan geometrian parametrisen mallintamisen. Para-
metrisen mallintamisen ansioista erilaisten siltageometrioiden tutkiminen ja muokkaaminen
yksinkertaistuu. Laskentamallin parametrinen mallinnus suoritetaan RHINO 6-ohjelmis-
tolla, josta sillan geometrian tiedot siirretään tekstitiedostona SOFiSTiK-ohjelmistoon.

3.1 Tutkimuskohteen esittely

Tutkimuskohteena on ajoneuvoliikenteen silta, jonka jännemitta on 70 metriä. Tutkimus-
kohteen silta soveltuu tämän takia jännemitaltaan esimerkiksi moottorien risteyssillaksi. Ku-
vassa 27 on esitetty tutkimuskohteena olevan silta. Silta koostuu kahdesta liimapuukaaresta,
jännitetystä betonikannesta ja teräksisistä riipputangoista. Sillan liimapuukaaret jäykistetään
ja kiinnitetään toisiinsa lisäksi tuuliristikon avulla, koska tuuliristikon avulla sillan toiminta
kohtisuoraan kaaren tasoa vastaan paranee. Liimapuukaaren ja betonikannen liitoksena käy-
tetään niveltä, joten kaaret analysoidaan kaksinivelkaarina. Nivelelliseen liitokseen päädyt-
tiin tutkimuksessa siksi, että se soveltuu hyvin liimapuulle, koska se ei aiheuta merkittävän
suurta paikallista taivutuksen maksiarvoa kaaren kantaan. Nivelen käyttäminen tutkimus-
kohteessa on lisäksi mahdollista, koska rakenteessa käytetään tuuliristikko riittävän stabii-
liuden takaamiseksi.

Kuva 27. Tutkittava verkkokaarisilta.
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Sillan poikkileikkaus on esitetty kuvassa 28. Sillan kannella ajoradat on sijoitettu liimapuu-
kaarien väliin ja ajoratojen leveytenä käytetään yhteensä 7,5 metriä. Kevyen liikenteen väy-
lät sijaitsevat puolestaan siltakannen ulkoreunoilla ja niiden leveytenä käytetään 3 metriä.
Kaistat jakautuvat kannelle tasaisesti, minkä takia sillan poikkileikkaus on symmetrinen kes-
kilinjan suhteen. Silta on myös symmetrinen sillan pituussuunnassa. Sillan kannella sijaitse-
vat ajoradat rajataan törmäyskaiteiden avulla sillan kannen keskialueelle. Törmäyskaiteiden
käyttäminen verkkokaarisillalla on välttämätöntä, koska ajoneuvon mahdollinen törmäys
riipputankoon voi aiheuttaa vaaratilanteen rakenteellisen turvallisuuden kanssa. Koska ajo-
neuvot rajataan todellisessa tilanteessa pysyvästi kaiteiden väliselle alueelle, on tutkimuk-
sessa huomioitu ajoneuvoliikenteen kuormakaavioiden vaikutusalueeksi vain tämä alue.
Tämä rajaus yksinkertaistaa kuormien sijoittamista kannelle ja on järkevä tehdä todellisen
tilanteen takia.

Kuva 28. Sillan poikkileikkaus.

Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan vain liimapuukaarta ja riipputankoja, jolloin kan-
nen rakenteellinen tarkastelu rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Kannen poikkileikkaus py-
syy koko tutkimuksen ajan vakiona ja kannen poikkileikkauksen dimensiot on valittu suu-
ruusluokaltaan järkeviksi ja toteuttamiskelpoisiksi (Niemelä, 2019). Betonikannen poikki-
leikkauksen mitat on esitetty tarkemmin liitteessä 1. Sillan kantena käytetään jännitettyä be-
tonirakennetta, koska se tarjoaa verkkokaarisillalle seuraavia etuja:

- Betonin suuri omapaino ehkäisee riipputankojen riskiä joutua puristukseen.
- Betonikannen säilyvyys on hyvä.
- Jännitetty betonikansi ottaa vastaan kaarelta aiheutuvat vaakavoimat.
- Riipputankojen vapaa sijoittelu kannelle on mahdollista.
- Kannen massa parantaa sillan värähtelyominaisuuksia.

Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan verkkokaarisiltaa ympyränkaaren geometrialla ja
säteittäisellä riipputankokuviolla, koska kirjallisuuskatsauksen perusteella säteittäinen riip-
putankokuvio tuottaa yhdessä ympyränkaaren geometrian kanssa tehokkaimman lopputu-
loksen rakenteelle. Ympyränkaaren geometrian valinta kaaren geometriaksi on tämän lisäksi
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järkevää sillan rakennettavuuden kannalta, koska tasasäteisen kaaren valmistaminen yksin-
kertaistuu. Lisäksi liitosten ja riipputankojen kiinnityspisteiden sijaintien määrittäminen hel-
pottuu ympyränkaaren geometrialla.

3.1.1 Tutkimuksessa käytetyt rakennusmateriaalit

Tutkimuksessa käytettyjen rakenteiden materiaalit on esitetty taulukossa 1. Liimapuusta val-
mistetun kaaren poikkileikkauksena käytetään massiivista suorakaiteen muotoista poikki-
leikkausta läpi koko tutkimuksen. Tutkimuksessa kaaren poikkileikkaus on lisäksi vakio
koko kaaren matkalla. Rakenteiden materiaalien ominaislujuudet ja osavarmuuskertoimet
on huomioitu sillan laskentamallissa ja mitoituksessa, ja ne on valittu Liikenneviraston eu-
rokoodien soveltamisohjeiden mukaisiksi (Liikennevirasto, 2013b; Liikennevirasto, 2017b).

Taulukko 1. Rakenteiden materiaalit.
Rakenne Materiaali Lujuusluokka
Kaari Liimapuu GL30h
Tuuliristikko Liimapuu GL30h
Kansi Betoni C40/50
Riipputangot Teräs S550

3.1.2 Kuormat ja kuormitusyhdistelyt

Tutkimuksessa siltaa analysoidaan eri kuormitustilanteille ja niiden aiheuttamille epäedulli-
simmille voimasuureille. Kuormien yhdistelyissä noudatetaan ohjeen NCCI 1 (2017) mu-
kaisia yhdistelmiä tiesillan kuormille. Tiesiltojen eri kuormayhdistelmät murtorajatilalle, on-
nettomuustilalle ja käyttörajatilalle löytyvät ohjeen NCCI 1 (2017) liitteen 1A taulukoista 1
ja 2. Tiesilloille määräytyviä murtorajatilayhdistelmiä on useita ja niistä käytetään tutkimuk-
sessa lyhennettä MRT. Mikäli lyhenteen MRT perässä on numero, numero viittaa johonkin
tiettyyn murtorajatilayhdistelmään, joka on esitetty ohjeen NCCI 1 (2017) taulukossa. Käyt-
törajatilayhdistelmistä tutkimuksessa käytetään lyhennettä KRT. Puusiltojen suunnittelussa
pitää suorittaa sillalle tarkastelut murtorajatilalle, käyttörajatilalle ja onnettomuustilanteelle.
Käyttörajatilatarkastelu koskee puusilloilla taipuman ja värähtelyn tarkastelua.

3.2 Parametrinen tutkimus

Verkkokaarisilloissa jokainen silta on yksilöllinen, koska siltojen jännemitat, geometriat ja
kuormat vaihtelevat merkittävästi. Tämän takia jokainen silta saavuttaa parhaimman raken-
teellisen toiminnan hieman erilaisella rakenteella, minkä takia on tärkeää tunnistaa, miten
eri parametrit vaikuttavat tutkittavan sillan toimintaan. Parametrisen tutkimuksen tavoite on
arvioida verkkokaarisillan eri parametrien vaikutusta sillan rakenteelliseen toimintaan. Tä-
män lisäksi tutkimuksen tavoitteena on löytää rakenteellisesti tehokkaat lähtöarvot tapaus-
tutkimuksen toista osaa varten, jossa mitoitetaan alustavasti sillan liimapuukaari. Tutkimuk-
sessa vertaillaan seuraavien parametrien vaikutusta kaaren rakenteelliseen toimintaan:



43

- kaaren korkeus
- riipputankojen kulma
- riipputankojen määrä
- parametrien vaikutus riipputankojen normaalivoimaan
- rakenteiden jäykkyys.

Tutkimus suoritetaan käyttämällä laskennassa tasomallia (kuva 29). Tasomalli koostuu yh-
destä kaaresta, riipputangoista ja kannen toisesta puolesta. Kannen poikkileikkaus on kat-
kaistu poikkileikkauksen symmetria- akselin suhteen. SOFiSTiK-ohjelmistolla tehdyssä las-
kentamallissa kaari ja kansi on mallinnettu käyttäen palkkielementtejä (Beam). Riipputangot
on mallinnettu käyttäen köysielementtejä (Cable), koska ne toimivat laskentamallissa vain
vedossa. Todellisessa tilanteessa riipputangot ottavat vastaan vain vetoa, minkä takia las-
kentamallin riipputangot käyttäytyvät todellisuuden mukaisesti. Riipputankojen kiinnitys-
pisteet sijaitsevat laskentamallissa kaaren keskilinjalla, ja ne on sijoitettu keskilinjalle tasai-
sin välimatkoin.

Kuva 29. Parametrisessa tutkimuksessa käytetty laskentamalli.

Kuormitusyhdistelmien kuormat sijaitsevat sillan kannella epäsymmetrisesti. Epäsymmetri-
syyden takia kuormien jakaantuminen kannella täytyy huomioida erikseen, jotta epäedullisin
tilanne kaaren voimasuureiden laskemiseen selviää. Kuormien jakautuminen sillan kaarille
on huomioitu tutkimuksessa vipusäännön avulla. Vipusäännön käyttäminen tutkimuksessa
johtaa kuormiin, jotka ovat varmalla puolella, koska todellisuudessa sillan kansi välittää
kuormat tasaisemmin rakenteille. Vipusäännön käyttämisen takia kaikki kuormat on määri-
tetty ja mallinnettu parametrisessä tutkimuksessa viiva ja pistekuormina. Parametrisen tut-
kimuksen laskentamallissa on huomioitu seuraavat kuormat:

- rakenteen oma paino
- muut pysyvät kuormat

- pintarakenteet 2,9 kN/m2

- lisäpäällyste 1 kN/m2

- kaiteet 4x 0,5 kN/m
- kuormakaavio LM1 + 5 kN/m2 kuorma kevyen liikenteen väylillä.

Parametrisessä tutkimuksessa keskitytään analysoimaan siltaa huomioimalla pysyvien kuor-
mien lisäksi kuormakaavion LM1 vaikutukset rakenteeseen. Tutkimuksessa huomioidaan
kyseinen kuormakaavio, koska tutkimuksessa halutaan huomioida ja minimoida myös epä-
symmetrisestä kuormasta aiheutuvat rasitukset rakenteelle. Parametrisessä tutkimuksessa
esitetyt kaaren voimasuureet on laskettu murtorajatilayhdistelmälle (MRT-1). Tutkimuk-
sessa vertaillaan kyseisestä murtorajatilayhdistelmästä aiheutuvien voimasuureiden ääriar-
voja. Riipputankojen voimasuureiden tutkimuksessa on sovellettu käyttörajatilayhdistelmää
(KRT), koska tankojen pysyvä vetorasitus on sillan kannalta tärkeää todellisessa tilanteessa.
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Tutkimuksessa on lisäksi vertailtu sillan taipumaa. Taipuma on määritetty tutkimuksessa lii-
kennekuormalle ohjeen NCCI2 (2017) kohdan 7.4 mukaisesti. Tutkimustulokset esitetään
seuraavissa kappaleissa prosentuaalisena vertailuna referenssisillalle, joka pysyy paramet-
rien osalta vertailussa vakiona. Referenssisillan voimasuureiden ja taipuman suuruudet on
esitetty taulukossa 2. Referenssisillan lähtöparametrit on valittu vastaamaan tilannetta, jossa
parametrit ovat sillan rakenteellisen toiminnan kannalta järkeviä ja lähellä optimaalista ti-
lannetta. Referenssisilta on esitetty kuvassa 29 ja sen rakenteelliset parametrit ovat seuraa-
vat:

- sillan pituus 70 metriä
- riipputankojen kulma 40 astetta (säteittäinen riipputankokuvio)
- kaaren korkeus-pituussuhde 17 %
- riipputankojen määrä 26 kappaletta.

Taulukko 2. Referenssisillan voimasuureet ja taipuma.
Referenssisilta Suuruus
Normaalivoima (N) 15,1 MN
Taivutusmomentti (M) 502 kNm
Leikkausvoima (V) 272 kN
Taipuma 29,5 mm

3.2.1 Oletukset ja rajoitukset

Tutkimuskohteen laajuuden ja rajallisen tutkimusajan takia sillan analysointiin tehdään tiet-
tyjä oletuksia ja rajoituksia. Tutkimuksessa analysoidaan kerrallaan vain yhden parametrin
vaikutusta rakenteeseen. Tämä rajaus tehdään, jotta tutkittavien siltavaihtoehtojen määrä py-
syy suuruusluokaltaan järkevänä.

Parametrisessa tutkimuksessa rakenteiden poikkileikkaukset pysyvät vakiona. Poikkileik-
kauksien koot on valittu suuruusluokaltaan järkeviksi, jotta rakenteiden omasta painosta ai-
heutuvat kuormat olisivat riittävän lähellä todellista kuormaa. Rakenteiden suuruusluokka
on tärkeä huomioida, jotta tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset olisivat luotetta-
via. Tutkimuksessa käytetty liimapuukaari on poikkileikkaukseltaan 700 mm leveä ja 1000
mm korkea. Riipputankojen halkaisijana on käytetty 48 mm. Rakenteiden dimensiot huomi-
oidaan tarkemmin kappaleessa 3.3, jossa kaari mitoitetaan tarkemmin.

Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan sillan pääsuunnan voimasuureita. Tämän takia
vaakavoimat jätetään huomiotta tutkimuksessa. Muuttuvista kuormista tässä tutkimuksessa
on huomioitu ohjeen NCCI 1 (2017) mukainen kuormakaavio LM1. Kuormakaavioon teh-
dään kuitenkin muutos kevyen liikenteen väylien alueelle, koska todellisuudessa sillan ajo-
kaistojen sijainti on rajattu kaarien väliselle alueelle. Siltojen suunnittelussa käytetään vas-
taavissa tilanteissa, joissa kannen alue on rajattu, tavallisesti kuormitustilannetta, jossa kuor-
makaavion LM1 kanssa sillan kevyen liikenteen väylillä vaikuttaa tasainen nauhakuorma 5
kN/m2 (Niemelä, 2019). Kuvassa 30 on esitetty parametrisessa tutkimuksessa käytettävien
kuormien sijainti siltakannella. Laskentamallissa käytettyjen kuormien suuruus määräytyy
kuvan mukaisesta tilanteesta, jossa epäedullisin kuormakaistojen sijainti kaaren kannalta on
määritetty vipusäännön avulla. Vipusäännöllä laskettaessa riipputankolinjoilla vaikuttavat
ylöspäin suuntautuvat tukivoimat voidaan määrittää statiikan avulla.
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Kuva 30. Käytetty liikennekuorma parametrisessa tutkimuksessa.

Tutkimuskohteessa olevassa sillassa sillan kansi on jännitetty betonirakenne. Rakenteen jän-
nityksenä on huomioitu puristava 15 MN voima, joka kohdistetaan keskeisesti sillan kan-
nelle. Sillan jännitysvoiman suuruusluokka määräytyy todellisuudessa kaaren aiheuttaman
maksimivedon mukaan, koska sillan kannen pitää olla pysyvästi puristuksessa. Tutkimuksen
aluksi suoritettiin vertailu, jossa tutkittiin kannen jännityksen vaikutusta kaaren voimasuu-
reisiin. Vertailun perusteella todettiin, että kannen jännitys ei aiheuta merkittäviä vaihteluita
kaaren voimasuureisiin. Koska tutkimus keskittyy verkkokaarisillan kaaren analysointiin,
kannen jännitystä ei ole tarkasteltu tarkemmin.

3.2.2 Kaaren korkeus

Kaaren korkeus vaikuttaa merkittävästi kaaressa ilmeneviin voimasuureisiin. Kappaleessa
2.3.1 esitettiin, että kaaren korkeuden kasvattaminen pienentää kaaressa ilmenevää normaa-
livoimaa ja taivutusta. Tässä kappaleessa tutkitaan, kuinka paljon korkeuden muutos vaikut-
taa kaaressa ilmeneviin voimasuureisiin. Vertailu toteutetaan tutkimalla siltoja, joissa kor-
keus-pituussuhde vaihtelee 10–22 %:n välillä. Tutkimuksessa pituus-korkeussuhdetta muu-
tetaan 1 %:n välein. Tutkimusalueen yläraja on rajattu 22 %:iin, koska sitä suuremmilla kor-
keuksilla referenssikohteen riipputankokuviota pitäisi muuttaa, koska kaaren säteen muuttu-
misen takia riipputankokulma on liian suuri.

Kuvassa 31 on esitetty kaaressa ilmenevän normaalivoiman, taivutusmomentin ja leikkaus-
voiman ääriarvojen vaihtelu erilaisilla korkeus-pituussuhteilla. Kuvasta nähdään, että nor-
maalivoima laskee kaaren korkeuden kasvaessa. Lasku normaalivoimassa on hidastuvaa.
Prosentuaalisesti normaalivoiman vaihtelu on merkittävää, sillä matalimman kaaren nor-
maalivoima on yli 55 % suurempi kuin referenssikohteessa. Suuruusluokaltaan normaali-
voima on kaaressa merkittävä, minkä takia sen vaihtelut sen suuruudessa ovat suuria. Tu-
loksen perusteella voidaan todeta, että korkeuden vaikutus kaaren normaalivoimaan on mer-
kittävä ja se korostuu eteenkin matalilla kaarilla.

Taivutusmomentti kaaressa pienenee kuvan mukaan kaaren korkeus-pituussuhteen kasva-
essa 18 %:iin, jonka jälkeen se lähtee kasvuun (kuva 31).  Prosentuaalisesti taivutusmomen-
tin vaihtelut ovat merkittäviä ja korkeimman ja matalimman kaaren taivutuksen ero on yli
70 % referenssisillan taivutuksesta. Tulos korkeammilla kaarilla on ristiriidassa kappaleessa
2.3.1 esitetyn väitteen kanssa, koska sillan taivutusmomentti lähtee kasvuun korkeus- pi-
tuussuhteen ylittäessä 18 %. Syy taivutuksen kasvamiselle löytyy sen merkistä ja sijainnista.
Taivutusmomentin ääriarvon merkki vaihtuu positiivisesta negatiiviseksi korkeus-pituus-
suhteen ylittäessä 18 % ja sen sijainti siirtyy lähemmäksi kaaren kantaa. Tämä muutos johtuu
siitä, että korkeammilla kaarilla referenssikohteen mukainen riipputankokuvio ei toimi yhtä
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tehokkaasti. Tuloksen perustella voidaan kuitenkin todeta, että korkeuden vaikutus kaaren
taivutusmomenttiin on merkittävä. Lisäksi voidaan todeta, että korkeuden kasvaminen vai-
kuttaa merkittävästi riipputankokuvion toimintaan, koska sen ääriarvon merkki ja sijainti
vaihtuvat kaaressa.

Leikkausvoima kaaressa pienenee korkeus-pituussuhteen ollessa välillä 10–13 %, jonka jäl-
keen se lähtee tasaiseen kasvuun (kuva 31). Prosentuaaliset vaihtelut leikkausvoimassa ovat
merkittäviä ja tutkimusalueella leikkausvoiman vaihtelu referenssisiltaan verrattuna on yli
40 %. Leikkausvoiman vaihtelu ei kuitenkaan aiheuta merkittävää ongelmaa rakenteelle,
koska se on suuruusluokaltaan pieni verrattuna muihin voimasuureisiin. Tämän takia se ei
nouse määrääväksi kaaren mitoituksessa.

Kuva 31. Korkeuden vaikutus kaaren normaalivoimaan (N), taivutusmomenttiin (M) ja leik-
kausvoimaan (V).

Kuvassa 32 on esitetty sillan taipuman ääriarvon vaihtelu erilaisilla korkeus-pituussuhteilla.
Huippuarvo sijaitsee kaikilla tutkituilla siltavaihtoehdoilla pituussuunnassa sillan keskellä.
Kuvasta nähdään, että sillan taipuma pienenee kaaren korkeuden kasvaessa. Korkeus-pituus-
suhteen ylittäessä 19 % taipuma lähteen kasvuun. Korkeuden vaikutus taipumaan on mer-
kittävä etenkin matalilla kaarilla. Verkkokaarisillalle tyypillisellä korkeus-pituussuhde alu-
eella (14–17 %) vaihtelu on kuitenkin alle 10 %, jonka takia kaaren korkeuden vaikutus
taipumaan on pieni.
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Kuva 32. Korkeuden vaikutus sillan taipumaan.

Edellisten tulosten perusteella voidaan todeta, että tyypillisillä mittasuhteilla kaaren korkeus
vaikuttaa eniten kaaren normaalivoimaan ja taivutusmomenttiin. Tältä osin tutkimustulos oli
odotusten mukainen ja samassa linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa (Brunn &
Schanack, 2003, s. 59) Tutkimuksessa huomattiin kuitenkin, että kaaren korkeuden kasvat-
taminen vaikuttaa merkittävästi riipputankokuvion toimintaan, minkä johdosta taivutuksen
huippuarvon merkki ja sijainti muuttuvat tutkittavilla vaihtoehdoilla. Tämän takia riipputan-
kokuvion toimintaan on syytä kiinnittää huomioita korkeuden muuttuessa. Verkkokaarisil-
lassa kaaren korkeus määräytyy yleensä sillan esteettisyyden määrittämiin raja-arvoihin.
Kappaleessa 2.3.1 suositeltiin verkkokaarisillan korkeus-pituussuhteeksi 15–17 %. Tulosten
perusteella voidaan todeta, että suosituskorkeuden maksimiarvo johtaa tehokkaimpaan ra-
kenteelliseen toimintaan. Tämän perusteella voidaan todeta, että tutkittavan sillan korkeus-
pituussuhteena kannattaa käyttää 17 %.

3.2.3 Riipputankojen kulma

Tässä kappaleessa etsitään optimaalinen riipputankojen ja kaaren välinen kulma kaaren voi-
masuureiden minimoimiseksi. Tapaustutkimuksessa keskitytään säteittäiseen riipputanko-
kuvioon, koska aikaisempien tutkimuksien perusteella kuvio johtaa tehokkaimpaan kaaren
toimintaan ja minimoi kaaressa vaikuttavan taivutusmomentin. (Brunn & Schanack, 2003,
s. 46). Säteittäinen riipputankokuvio on esitetty kuvassa 14. Tässä kappaleessa tutkitaan riip-
putankokulman vaikutusta kaaren voimasuureisiin ja sillan taipumaan. Vertailu toteutetaan
tutkimalla 26 eri siltavaihtoehtoa, joissa riipputankokulma α vaihtelee 25 ja 50 asteen välillä.
Tutkimusalueen alaraja on rajoitettu 25 asteeseen, koska tätä jyrkemmillä kulmilla silta ei
täytä verkkokaarisillan useasti risteävien tankojen määritelmää. Riipputankokulman ylära-
jaksi määräytyy 50 astetta, koska tätä suuremmilla kulmilla silta ei ole kuvion osalta enää
toteuttamiskelpoinen.

Kuvassa 33 on esitetty riipputankokulman α vaikutus kaaren normaalivoiman, taivutusmo-
mentin ja leikkausvoiman ääriarvoihin. Kuvasta nähdään, että normaalivoima kaaressa kas-
vaa riipputankokulman kasvaessa. Kasvu pysyy tasaisena kulman ollessa välillä 25–43 as-
tetta, jonka jälkeen normaalivoiman kasvaminen kiihtyy. Kaaren normaalivoiman muutos
on kuitenkin suhteellisen pieni koko tutkimusalueella. Jyrkimmän kulman (25°) ja referens-
sikohteen välinen ero normaalivoimassa on alle 6 %. Tutkimuksen perusteella voidaan to-
deta, että riipputankokulman vaikutus prosentuaalisesti normaalivoimaan ei ole merkittävä.
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Taivutusmomentti pienenee kuvan mukaan kaaressa kulman ollessa välillä 25–42 astetta ja
kiihtyvästi suurenee kulman kasvaessa yli 43 asteen (kuva 33). Kaaren taivutusmomentti
saavuttaa lisäksi paikallisen maksimiarvon kaaressa kulman ollessa 42–43 astetta. Taivutus-
momentin minimiarvon suuruus on 13 % pienempi kuin referenssisillalla. Suuruusluokaltaan
taivutusmomentin vaihtelut eri riipputankokulmilla ovat merkittäviä, sillä maksimivaihtelu
referenssisillan taivutusmomenttiin on yli 70 %. Tulosten perusteella riipputankokulman
vaikutus kaareen on merkittävä ja se minimoituu paikallisesti riipputankokulma ollessa 42
astetta.

Leikkausvoiman vaihtelu koko tutkimusalueella on alle 20 %:a verrattuna referenssisiltaan
(kuva 33). Leikkausvoima on suuruudeltaan muita voimasuureita selvästi pienempi. Tämän
takia prosentuaaliset muutokset leikkausvoimassa eivät muuta merkittävästi sen suuruutta.
Koska leikkausvoima on suuruudeltaan selvästi pienempi kuin muut voimasuureet, se ei
nouse määrääväksi kaaren suunnittelussa. Tämän perusteella voidaan todeta, että riipputan-
kokulman vaikutus leikkausvoimaan ei ole merkittävä.

Kuva 33. Riipputankokulman vaikutus kaaren normaalivoimaan (N), taivutusmomenttiin
(M) ja leikkausvoimaan (V).

Taivutusmomentin minimoiminen ei johda kuitenkaan aina optimaaliseen mitoitustilantee-
seen kaaressa, koska taivutuksen pienentyessä normaalivoiman osuus vastaavasti kasvaa.
Tämän takia riipputankokulman vaikutuksessa kannattaa huomioida myös puristetun ja tai-
vutetun rakenteen käyttöasteen minimoiminen. Puristetun ja taivutetun rakenteen käyttöaste
huomioidaan ohjeen NCCI 5 (2013b) kohdan 6.2.4 mukaan:
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missä σc,0,d on puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
σm,y,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fm,y,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2].
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Kuvassa 34 on esitetty riipputankokulman α vaikutus puristetun ja taivutetun rakenteen käyt-
töasteeseen. Käyttöasteet on laskettu poikkileikkaukselle, jonka leveys on 700 mm ja kor-
keus 1000 mm ja vertailu on suhteutettu referenssisiltaan. Käyttöaste on laskettu tilanteille,
joissa on huomioitu maksimi normaalivoima ja sitä vastaava taivutusmomentti, sekä mak-
simi taivutusmomentti ja sitä vastaava normaalivoima. Kuvasta nähdään, että kaari saavuttaa
parhaan käyttöasteen kulman ollessa 41 astetta. Käyttöaste kaaressa pienenee tasaisesti kul-
man ollessa 25–41 astetta, minkä jälkeen se nousee epäsäännöllisesti. Kuvan perusteella voi-
daan todeta, että normaalivoiman ja taivutuksen kannalta riipputankokulman tulisi olla 41
astetta tapaustutkimuksen sillalle.

Kuva 34. Riipputankokulman vaikutus puristetun ja taivutetun rakenteen käyttöasteeseen.

Kuvassa 35 on esitetty sillan taipuman ääriarvon vaihtelu erilaisilla riipputankokulmilla. Ku-
vasta nähdään, että taipuma kasvaa tasaisesti kiihtyen riipputankokulman kasvaessa. Voi-
masuuretarkastelun perusteella todettiin, että riipputankokulman tulisi olla välillä 37–43 as-
tetta. Vaihtelu tällä välillä taipumassa on pientä, minkä perusteella voidaan todeta, että riip-
putankokulman vaikutus sillan taipumaan on vähäinen. Tuloksena voidaan kuitenkin todeta,
että sillan taipuma pienenee jyrkemmillä riipputankokulmilla. Sillalle suoritettiin tämän li-
säksi tarkastelu pienemmillä riipputankokulmilla, koska sillan taipuma pieneni tarkastelu-
alueella. Tarkastelussa tutkittiin muutama siltavaihtoehto jyrkemmillä tangoilla, jolloin silta
ei täyttänyt enää verkkokaarisillan vaatimuksia. Tarkastelussa huomattiin, että sillan tai-
puma pieneni hitaasti kulman ollessa välillä 18–25 astetta. Tämän jälkeen taipuman suuruus
alkoi kasvaa merkittävästi ja saavutti maksimiarvon riipputankojen ollessa pystysuoria.

Kuva 35. Riipputankokulman vaikutus sillan taipumaan.
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Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että tutkittavan sillan riipputankokulman tulisi olla
41 astetta, koska tällä riipputankokuviolla kaaren voimasuureet johtavat tehokkaimpaan ra-
kenteelliseen lopputulokseen. Tutkimuksen tulos osuu kappaleessa 2.3.2 esitettyyn raja-ar-
voon riipputankokulmalle, minkä takia tutkimustulosta voidaan pitää järkevänä. Taipuman
kannalta jyrkemmät riipputangot johtavat parempaan lopputulokseen. Jyrkemmät riipputan-
got johtavat kuitenkin taivutuksen merkittävään kasvuun, minkä johdosta mitoituksellisesti
tilanteesta tulee epäedullisempi.

Riipputankokulman valinnassa täytyy huomioida rakenteellisen tehokkuuden lisäksi aina ra-
kenteen toteutettavuus. Liian suuri riipputankokulma voi johtaa tilanteeseen, jossa tankojen
kaltevuus voi olla käytännön kannalta liian suuri. Ongelma korostuu erityisesti kaaren päissä
sijaitsevissa riipputangoissa, sillä ne ovat usein liian kaltevia tai lyhyitä, mikä johtaa epäta-
saiseen voimajakaumaan tankojen välillä. Tämä ongelma ratkaistaan kuitenkin yleensä
muuttamalla viimeisten tankojen kulmia hieman, jolloin päästään edullisempaan tilantee-
seen rakennettavuuden kannalta. Viimeisten riipputankokulmien muuttaminen monimut-
kaistaa kuitenkin hieman rakenteen suunnittelua, koska näiden riipputankojen kulmat vali-
taan yleisesti iteroimalla alkuperäistä tilannetta. Tämän tutkimuksen perusteella optimaali-
nen riipputankokulma vakiokulmaiselle kuviolle on 41 astetta.

3.2.4 Riipputankojen määrä

Riipputankojen määrän kasvattaminen pienentää oletettavasti voimasuureita kaaressa, koska
pistemäiset voimat tangoissa pienenevät ja voimat välittyvät tasaisemmin kaarelle. Tässä
kappaleessa tutkitaan, kuinka paljon tankojen määrän muutos vaikuttaa voimasuureisiin ja
mikä olisi optimaalinen määrä tankoja kyseiselle sillalle. Tutkimuksessa vertaillaan lisäksi
tankojen määrän vaikutusta sillan taipumaan. Verkkokaarisillassa riipputankojen määrän tu-
lee olla aina parillinen, minkä takia tutkitaan siltavaihtoehdot, joiden köysien parillinen
määrä vaihtelee 16–40 kappaleen välillä. Riipputankojen välinen etäisyys kaarella on tutki-
muksen köysimäärillä 1,76–4,25 metriä, joka kattaa kappaleessa 2.3.3 esitetyn suositusarvon
kiinnityspisteiden väliseksi etäisyydeksi.

Kuvassa 36 on esitetty normaalivoiman, taivutusmomentin ja leikkausvoiman ääriarvojen
suuruudet kaaressa eri riipputankomäärillä. Kuvasta nähdään, että normaalivoima pysyy lä-
hes vakiona kaikilla riipputankomäärillä. Normaalivoiman suuruus laskee riipputankomää-
rän kasvaessa, mutta muutos verrattuna referenssisiltaan on alle 1 %, joten riipputankojen
määrän vaikutus on erittäin pieni. Tuloksen perusteella voidaan todeta, että riipputankojen
määrän lisääminen ei tuo kaarelle merkittävää lisähyötyä normaalivoiman kannalta.

Taivutusmomentin maksimiarvo pienenee riipputankojen lukumäärän kasvaessa (kuva 36).
Pieneneminen hidastuu lisäksi riipputankomäärän kasvaessa. Kuvan perusteella voidaan to-
deta, että riipputankojen määrän vaikutus taivutusmomenttiin on merkittävä eteenkin pie-
nillä tankomäärillä, jolloin taivutusmomentin ero referenssikohteen taivutusmomenttiin voi
olla lähes 80 %. Taivutusmomentin pieneneminen tankomäärän kasvaessa, johtuu siitä, että
useammalla riipputangolla tankojen välittämät voimat seuraavat paremmin kaaren puristus-
viivaa, jolloin taivutuksen suuruus pienenee. Tulosten perusteella voidaan todeta, että riip-
putankomäärä vaikuttaa merkittävästi taivutusmomenttiin kaaressa, ja että riipputankomää-
rän tulisi olla yli 28 kappaletta, koska tämän jälkeen taivutuksen pieneneminen hidastuu
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merkittävästi. 28 riipputangon sijoittaminen kaarelle tarkoittaa, että tangot sijoitetaan 2,5
metrin välein kaarelle.

Leikkausvoima pienenee kaaressa riipputankomäärän kasvaessa (kuva 36). Hidastuminen
on lähes lineaarista tutkittavalla alueella. Riipputankojen lisääminen pienentää riipputanko-
jen välittämien voimien suuruuksia, minkä takia leikkausvoima kaaressa pienenee. Leik-
kausvoiman muutokset tutkittavalla alueella ovat alle 30 %:a referenssikohteen leikkausvoi-
masta. Koska muutokset leikkausvoimassa ovat suhteellisen pieniä, voidaan edellisten kap-
paleiden tapaan todeta, että leikkausvoiman pienen suuruuden takia riipputankojen määrä ei
vaikuta merkittävästi rakenteen mitoitukseen ja rakenteelliseen toimintaan.

Kuva 36. Riipputankojen määrän vaikutus kaaren normaalivoimaan (N), taivutusmomenttiin
(M) ja leikkausvoimaan (V).

Kuvassa 37 on esitetty sillan taipuman ääriarvon vaihtelu erilaisilla riipputankomäärillä. Ku-
van perustella huomataan, että sillan taipuma pienenee riipputankojen määrän kasvaessa.
Vaihtelu referenssisiltaa ääritilanteissa on alle 20 %: a. Kuvan perusteella voidaan todeta,
että suurempi määrä tankoja tekee rakenteesta jäykemmän, minkä takia taipuma pienenee.
Rakennettavuuden ja kustannusten takia optimaalinen riipputankomäärä on oletettavasti 24-
30 tangon välillä, koska kyseisillä määrillä tankojen välinen etäisyys on järkevä ja toteutta-
miskelpoinen. Kuvan perusteella voidaan todeta, että tällä välillä sijaitsevat riipputankomää-
rät eivät vaikuta merkittävästi sillan taipumaan ja taipuman vaihtelu referenssisiltaan on alle
5 %: a.
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Kuva 37. Riipputankojen määrän vaikutus sillan taipumaan.

Verkkokaarisillassa on tyypillisesti enemmän riipputankoja kuin perinteisessä kaarisillassa.
Tankojen määrän valinnassa tulee aina kiinnittää huomiota sillan rakennettavuuteen, kustan-
nuksiin ja säilyvyyteen. Valinnassa on syytä huomioida myös liitokset, koska jokainen lisä-
tanko tuo siltaan kaksi liitosta lisää, mikä nostaa sillan kustannuksia niin rakennusvaiheessa
kuin materiaalimenekissä. Tämän lisäksi liitokset aiheuttavat siltoihin tämän lisäksi usein
potentiaalisia vaurioitumiskohtia, joten sillan säilyvyyden ja ylläpidon kannalta tankojen
määrän tulisi olla järkevä. Tämän takia riipputankojen määränä käytetään yleensä vaihtoeh-
toa, jossa yhdistyvät kaikki edellä mainitut tekijät. Tulosten perusteella riipputankojen määrä
vaikuttaa eniten kaaren taivutusmomentin suuruuteen. Tämän perusteella tutkittavalle sil-
lalle tulee sijoittaa 28 riipputankoa tasaisin välimatkoin kaarelle, jolloin tankojen välinen
etäisyys on 2,5 metriä. Tämä johtopäätös riipputankojen määrästä tehtiin, koska 28 riippu-
tangon kohdalla taivutusmomentin ääriarvon pieneneminen hidastuu merkittävästi, mikä tar-
koittaa, että niiden suhteellinen tehokkuus kaaren voimasuureiden kannalta heikkenee. Tu-
loksista tehty johtopäätös on saman suuntainen kuin, mitä Brunn & Schanack (2003) havait-
sivat tutkimuksessaan. Sillan rakennettavuuden kannalta 2,5 metrin välein sijoitettavat riip-
putangot ovat toteuttamiskelpoisia.

3.2.5 Parametrien vaikutus riipputankojen normaalivoimaan

Verkkokaarisillan suunnittelussa on esiintynyt usein tilanteita, joissa kaikki riipputangot ei-
vät pysy vedossa kaikilla kuormitustilanteilla. Epäedullisia tilanteita voi ilmetä etenkin epä-
symmetrisillä kuormitustilanteilla. Sillan käyttäytymisen kannalta riipputankojen pysyvä ve-
torasitus on rakenteen kannalta tärkeää, koska se ehkäisee riipputankojen väsymistä ja ta-
soittaa rakenteiden voimasuureiden jakaumaa. Voimasuureiden jakauma rakenteessa on ta-
saisin, mikäli kaikki riipputangot ovat vedossa, koska puristukseen joutunut riipputanko ei
toimi rakenteessa. Toimimattoman riipputangon alueen kuormitukset siirtyvät muille raken-
neosille, mikä näkyy kaaren osalta yleensä taivutusmomentin merkittävänä paikallisena kas-
vuna. Tässä kappaleessa tutkitaan, onko tutkittavan sillan riipputangoilla riskiä joutua puris-
tukseen. Tutkimuksessa tutkitaan sillat, joiden riipputankojen kulma α on välillä 38–44 as-
tetta ja riipputankojen määrä 22–28 kappaletta. Tutkimusalue on valittu edellisten kappalei-
den tutkimustulosten perusteella. Riipputankojen normaalivoima lasketaan tutkimuksessa
käyttörajatilan ominaisyhdistelmälle (KRT).
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Kuvassa 38 on esitetty riipputankojen minimi vetorasitus eri siltavaihtoehdoille. Kuvasta
nähdään, että riipputangot pysyvät selkeästi vedossa kaikilla siltavaihtoehdoilla, ja että tan-
kojen vetorasitus pienenee tankomäärän kasvaessa. Kuvasta voidaan lisäksi huomata, että
riipputankojen vetorasitus on pienin jyrkimmillä riipputangoilla. Laskentamallia tutkimalla
voidaan todeta, että riipputankojen vetorasituksen maksimi ja miniarvot sijaitsevat jokaisella
sillalla samoissa riipputangoissa (kuva 39). Vetorasituksen maksiarvo sijaitsee kaaren reu-
nasta katsottuna ensimmäisellä riipputangolla, joka on kallistettu sillan keskilinjaa kohden,
kun taas miniarvo sijaitsee kaaren reunasta katsottuna toisessa riipputangossa, joka on kal-
listettu kaaren päätä kohden.

Kuva 38. Riipputankojen vetorasituksen miniarvo eri siltavaihtoehdoille.

Kuva 39. Riipputankojen vetorasituksen ääriarvojen sijainti.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkittavan sillan riipputangot pysyvät vedossa tut-
kituilla kuormitustilanteilla. Betonikannen suuri omapaino selittää pitkälti tutkimuksessa ha-
vaitun riipputankojen pysyvän vedon, koska betonikannen takia pysyvien ja muuttuvien
kuormien välinen suhde on pienempi.
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3.2.6 Rakenteiden jäykkyys

Rakenteiden jäykkyys ja niiden väliset suhteet vaikuttavat verkkokaarisillan käyttäytymi-
seen. Tässä kappaleessa tutkitaan kaaren, kannen ja riipputankojen jäykkyyden vaikutusta
kaaren taivutusmomenttiin ja sillan taipumaan. Tutkimus suoritetaan muuttamalla yhden ra-
kenneosan jäykkyyttä kerrallaan. Tutkimuksessa jokaisen rakenneosan jäyhyysmomentti I
vaihtelee välillä 0,25*I–2*I verrattuna alkuperäiseen. Referenssikohteen pituussuuntainen
jäyhyysmomentti kaarelle on 0,058 m4 ja vastaavasti kannelle 0,089 m4.  Riipputankojen
vetojäykkyys huomiodaan tutkimuksessa muuttamalla tangon kimmokerrointa.

Kuvassa 40 on esitetty kaaren jäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin. Kuvasta näh-
dään, että kaaren taivutusmomentti kasvaa kaaren jäykkyyden kasvaessa. Taivutusmomentin
suuruus pysyy kuitenkin lähes vakiona kaaren jäykkyyden ollessa välillä 0,75*I–1,5*I. Ku-
van perusteella voidaan todeta, että kaaren jäykkyys ei vaikuta siinä ilmenevään normaali-
voimaan. Leikkausvoima kaaressa kasvaa kaaren jäykkyyden kasvaessa. Vaihtelut leikkaus-
voimassa ovat kuitenkin pieniä, minkä takia se ei nouse määrääväksi rakenteen mitoituk-
sessa.

Kuva 40. Kaaren jäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin.

Kuvassa 41 on esitetty kannen jäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin. Kuvasta näh-
dään, että kannen jäykkyyden kasvattaminen pienentää taivutusmomenttia kaaressa. Kannen
jäykkyys vaikuttaa sillassa merkittävimmin taivutusmomenttiin, jonka vaihtelu referenssi-
siltaan on yli 60 %. Kaaren taivutusmomentin pieneneminen kannen jäykkyyden kasvaessa
oli oletettavaa, koska jäykempi kansi välittää kuormat kannella laajemmalle alueelle. Kuvan
perusteella voidaan todeta, että kaaren jäykkyys ei vaikuta kaaren normaalivoimaan. Kannen
jäykkyyden vaikutus kaaren leikkausvoimaan ei ole merkittävä, koska se ei nouse kaaren
mitoituksessa määrääväksi.
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Kuva 41. Kannen jäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin.

Kuvassa 42 on esitetty riipputangon vetojäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin. Re-
ferenssikohteen riipputangon halkaisijana käytettiin 48 mm ja kimmokertoimena 210000
N/mm2. Kuvasta nähdään, että riipputangon vetojäykkyyden vaikutus kaaren normaalivoi-
maan ja leikkausvoimaan on pieni. Tämän perusteella voidaan todeta, että riipputangon jäyk-
kyyden vaikutus näihin ei ole merkittävä. Taivutusmomentin kuvaajassa sen sijaan nähdään
merkittävää vaihtelua. Kaaren taivutusmomentti pienenee merkittävästi vetojäykkyyden saa-
vuttaessa riittävän suuren arvon, jonka jälkeen se alkaa kasvamaan tasaisesti. Suuret vaihte-
lut taivutusmomentin ääriarvoissa johtuvat sen sijainnin ja merkin muutoksesta. Vetojäyk-
kyyden ollessa pieni taivutuksen maksimiarvo sijaitsee viimeisein riipputangon kiinnitys-
kohdassa ja on merkiltään negatiivinen. Vetojäykkyyden kasvaessa taivutuksen ääriarvon
sijainti muuttuu toiseksi viimeisen riipputangon kiinnityspisteeseen ja sen merkki muuttuu
positiiviseksi. Kuvaajan ja taivutuksen sijainnin perusteella voidaan todeta, että riipputangon
vetojäykkyys vaikuttaa merkittävästi kaaren taivutusmomenttiin, mikäli vetojäykkyys on
pieni. Tämän perusteella voidaan todeta, että verkkokaarisillan riipputankojen vetojäykkyy-
den tulee olla riittävän suuri. Nylander (2012) havaitsi diplomityössään vastaavan ilmiön
tutkiessaan riipputangon jäykkyyden vaikutusta kaaren taivutusmomenttiin. Riipputankojen
riippuman vaikutus tangon vetojäykkyyteen on lisäksi tärkeää huomioida suunnittelussa,
koska riippuma voi pienentää tangon vetojäykkyyttä. Tutkittavassa sillassa tämä ei kuiten-
kaan nouse oletettavasti ongelmaksi, koska kannen suuren oman painon takia tangot ovat
pysyvästi jännitettyjä, joka kumoaa tangon riippumasta aiheutuvan ongelman ja muodon.

70

100

130

160

0,25*I 0,5*I 0,75*I I 1,25*I 1,5*I 1,75*I 2*I

%

Kannen jäykkyys

Kannen jäykkyyden vaikutus kaaren voimasuureisiin
%N %M %V



56

Kuva 42. Riipputangon jäykkyydenvaikutus kaarenvoimasuureisiin.

Kuvassa 43 on esitetty eri rakenteiden jäykkyyksien vaikutus sillan taipumaan. Kuvasta näh-
dään, että kaikkien rakenneosien jäykkyyden kasvattaminen pienentää sillan taipumaa. Kaa-
ren jäykkyyden vaikutus taipumaan on kuitenkin merkittävintä. Kuitenkin kaaren jäykkyy-
den kasvaessa taipuman pieneminen hidastuu selvästi. Kuvan perusteella voidaan todeta, että
verkkokaarissillalla kannen jäykkyys ei vaikuta merkittävästi kaaren taipumaan. Riipputan-
kojen vetojäykkyyden vaikutus kaaren taipumaan on merkittävää, mikäli vetojäykkyys on
pieni.

Kuva 43. Rakenteiden jäykkyyden vaikutus sillan taipumaan.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaaren jäykkyys vaikuttaa eniten verkkokaarisillan
toimintaan niin voimasuureiden kuin taipuman osalta. Tutkimuksessa kuitenkin havaittiin,
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että taivutusmomentti pysyy kaaressa lähes vakiona kaaren jäykkyyden ollessa välillä
0,75*I–1,5*I verrattuna referenssisiltaan. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kaa-
ren jäykkyyden tulisi olla tällä alueella. Tulosten perustella voidaan todeta, että kannen jäyk-
kyys ei vaikuta merkittävästi rakenteen toimintaan. Suurin vaikutus kannen jäykkyydellä oli
kaaren taivutusmomenttiin, joka kasvoi jäykkyyden pienentyessä. Tämän takia kannen jäyk-
kyyden tulee olla riittävän suuri, jotta kuormat välittyvät tasaisemmin kannella.

Riipputankojen vetojäykkyys aiheutti sen sijaan suuria vaihteluja kaaren voimasuureisiin ja
sillan taipumaan, koska vetojäykkyyden kasvaessa sillan kaaren kriittinen poikkileikkaus
kaaressa vaihtuu. Tulosten perusteella riipputangon vetojäykkyyden tulee olla riittävän
suuri, minkä takia tangon halkaisijan tulee olla riittävän suuri. Edellisen perusteella voidaan
todeta, että korkealujuusteräksen käyttäminen riipputangossa ei ole välttämättä järkevää,
koska pienemmän pinta-alan takia vetojäykkyys voi jäädä liian pieneksi.

3.2.7 Parametrisen tutkimuksen yhteenveto

Parametrisessä tutkimuksessa tunnistettiin eri parametrien vaikutus kaaren voimasuureisiin
ja löydettiin lähtöarvot tapaustutkimuksen seuraavaa osaa varten. Tutkimuksen tuloksena
todetaan, että kaaren korkeuden vaikutus voimasuureisiin on merkittävää. Tämän johdosta
verkkokaarisillan suunnittelussa kannatta pyrkiä mahdollisimman korkeaan kaareen. Riip-
putankojen kulman vaikutus kaaren voimasuureisiin on merkittävää ja taivutusmomentti mi-
nimoituu kulman ollessa 42 astetta. Kaaren voimasuureiden ja käyttöasteen perusteella to-
detaan, että optimaalinen riipputankokulma on 41 astetta. Riipputankojen määrän vaikutus
kaaren taivutusmomenttiin on suuri pienillä riipputankomäärillä. Tämän takia tankojen mää-
rän tulee olla riittävän suuri. Riipputankojen määrän suhteellinen tehokkuus pienenee kui-
tenkin määrän ylittäessä 28 kappaletta (tankojen väli < 2,5 metriä), minkä takia tapaustutki-
muksen toiseen osaan suositellaan tätä määrää. Tutkimuksessa analysoitiin myös riipputan-
kojen vetorasitusta. Tutkimuksen perustella tutkittavan sillan kaikki riipputangot pysyvät
vedossa kaikilla tutkituilla kuormituksilla, johtuen betonikannen suuresta omasta painosta.
Tämän takia voidaan todeta, että riipputankojen joutuminen puristukseen ei nouse määrää-
väksi sillan suunnittelussa. Parametrisen tutkimuksen tulosten perusteella valittu geometria
on esitetty kuvassa 44. Tulosten perusteella esitetään seuraavia lähtöarvoja tapaustutkimuk-
sen seuraavaa vaihetta varten:

- korkeus-pituussuhde 17 %
- riipputanko kulma (säteittäinen kuvio) 41°
- riipputankojen määrä 28 kappaletta.

Tutkimuksen perusteella voidaan lisäksi todeta, että kaaren jäykkyys vaikuttaa merkittävim-
min kaaren voimasuureisiin ja taipumaan. Tämän johdosta kaaren jäykkyyden tulee olla riit-
tävän suuri. Kannen jäykkyyden vaikutus sillan toimintaa ei ollut tutkittavalle sillalle mer-
kittävä, mikäli kannen jäykkyys ei ollut hyvin pieni. Riipputankojen vetojäykkyyttä tutkit-
taessa havaittiin, että hyvin pienillä vetojäykkyyksillä kaaren taivutusmomentti ja taipuma
kasvoivat merkittävästi. Tämän perustella voidaan todeta, että riipputangon vetojäykkyyden
tulee olla riittävän suuri. Liitteessä 2 on esitetty tutkimuksessa määräytyneet voimasuureja-
kaumat kaarelle.
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Kuva 44. Parametrisen tutkimuksen perusteella esitetty geometria tutkimuksen verkkokaari-
sillalle.

3.3 Verkkokaarisillan kaaren suunnittelu

Tapaustutkimuksen toisessa osassa analysoidaan verkkokaarisillan toimintaa tarkemmin pa-
rametrisen tutkimuksen tietojen perusteella ja mitoitetaan alustavasti sillan liimapuukaari.
Tutkimuksen toisessa osassa sillan laskentamallista tehdään tasomallin sijasta kolmiulottei-
nen, jolloin malli kattaa sillan päällysrakenteen kokonaisuudessaan. Tutkimuksen tässä
osassa huomioidaan lisäksi useampia kuormitustilanteita, koska liimapuun mitoitusta varten
täytyy löytää kriittiset voimasuureet. Kuvassa 45 on tapaustutkimuksen toisen osan verkko-
kaarisillan laskentamalli.

Kuva 45. Tutkimuskohteena oleva verkkokaarisilta.

3.3.1 Laskentamalli

Tutkittava silta mallinnetaan laskentaa varten kolmiulotteisena. Laskentamalli koostuu sillan
kannesta, liimapuukaarista, riipputangoista ja tuuliristikosta. Mallinnus suoritetaan sillan
kantta lukuun ottamatta vastaavasti kuin parametrisessä tutkimuksessa. Kannen osalta silta
mallinnetaan arinarakenteena, koska kannen on saatava riittävä jäykkyys sillan poikkisuun-
nassa. Kuvassa 46 on esitetty tasokuva sillan laskentamallista. Kuvassa sillan kannen arina-
sauvat näkyvät vaaleansinisenä. Arinasauvojen tarkoitus on sitoa sillan pääpalkit yhteen ja
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välittää kuormitukset näiden välillä. Laskentamallissa arinasauvojen välisenä etäisyytenä on
käytetty koko sillan matkalla 2,5 metriä. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään arinaraken-
netta kannessa kuorielementtien sijaan, koska tutkimuksessa keskitytään analysoimaan vain
kaaria. Kuorielementtien käyttäminen tutkimuksessa olisi ollut järkevää, mikäli tutkimuk-
sessa olisi keskitytty kannen suunnitteluun, koska kuorielementtien avulla kannen rasitukset
pystytään määrittämään tarkemmin.

Kuva 46. Laskentamallin tasokuva ja kannen arinarakenne.

3.3.2 Tutkimuksessa käytetyt kuormat

Tutkimuksessa on huomioitu useita eri kuormitustilanteita, jotka kohdistuvat siltaan. Usei-
den kuormitustilanteiden tutkiminen ja niiden yhdisteleminen on tärkeää sillan suunnitte-
lussa, koska rakenneosien mitoitusta varten pitää määrittää mitoituksen kannalta määräävät
voimasuureet. Sillan käyttäytymistä on tämän lisäksi myös tutkittava erilaisilla kuormitusti-
lanteilla, koska sillan pitää täyttää vaatimukset erimerkiksi taipumalle. Pysyvistä kuormista
tutkimuksessa on huomioitu seuraavat kuormat:

- rakenteen oma paino
- muut pysyvät kuormat

- pintarakenteet 2,9 kN/m2

- lisäpäällyste 1 kN/m2

- kaiteet 4x 0,5 kN/m.

Muuttuvista kuormista ajoneuvoliikenteen silloille täytyy huomioida erilaisia tieliikenne-
kuormia, tuulikuormia ja lämpötilakuormia. Tutkimuksessa kuormakaaviot on muodostettu
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ohjeen NCCI 1 (2017a) mukaisesti. Kuormakaavioon LM1
on tehty muutos, joka on esitelty tarkemmin kappaleessa 3.2.1. Tutkimuksessa on huomioitu
seuraavat ajoneuvoliikenteen kuormakaaviot, jotka on esitetty tarkemmin ohjeessa NCCI1
(2017) luvussa B:

- kuormakaavio LM1 + 5 kN/m2 kuorma kevyen liikenteen väylillä
- kuormakaavio LM2
- kuormakaavio LM3
- kuormakaavio LM4 (tungoskuorma).

Lämpötila ja sen muutokset aiheuttavat merkittäviä vaihteluita sillan rakenteeseen. Tämän
takia erilaiset lämpötilat ja niiden muutokset on huomioitava siltaa kuormittavana ilmiönä.
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Suomen olosuhteissa lämpötilojen vaihtelut voivat olla merkittäviä johtuen eri vuoden-
ajoista. Tutkimuksessa on sovellettu liimapuukaarelle betonisillan lämpötila-arvoja.
(Liikennevirasto, 2017a) Lämpötilakuormissa täytyy huomioida sekä lämpötilanmuutos että
lineaarinen lämpötilaero rakenteen ylä- ja alapinnan välillä. Tutkimuksessa käytetyt lähtö-
arvot lämpötilakuorman suunnittelussa on esitetty kuvassa 47.

Kuva 47. Lämpötilakuorman lähtöarvot.

Tuulikuormassa on oletettu tuulen kohdistuvan siltaan poikkisuunnassa, jolloin sillan poik-
kileikkauksesta kannen ja kaaren pinta-ala altistuu tuulikuormalle. Tuulikuorman lasken-
nassa tulee lisäksi huomioida ajoneuvojen korkeuden vaikutus tuulikuorman suuruuteen.
Tuulikuorma on määritetty ohjeen NCCI1 (2017a) kohdan C mukaisesti. Tuulikuorman
määrityksessä on oletettu seuraavat ympäristöolosuhteet sillalle:

- maastoluokka 0 (meri, avoimen meren äärellä oleva rannikkoalue)
- nopeuspainekorkeus ze ≤ 20 m.

3.3.3 Geometrisen epälineaarisuuden vaikutus kaaren voimasuureisiin

Rakenteiden analysointi voidaan suorittaa lineaarisena tai epälineaarisena tarkasteluna. Epä-
lineaarisuus voi ilmetä rakenteessa geometrisesti, materiaalisesti tai reunaehtoihin liittyvänä.
Koska verkkokaarisillan kaari on rakenteena suuren puristusjännityksen alainen, geometri-
sen epälineaarisuuden vaikutuksia kaaren voimasuureisiin ja siirtymiin täytyy tutkia. Tässä
kappaleessa tutkitaan ja arvioidaan geometrisen epälineaarisuuden vaikutusta kaareen ja sen
suunnitteluun.

Geometrisesti epälineaarisessa rakenteessa kuormitukset aiheuttavat rakenteeseen siirtymiä,
jotka ilmenevät selkeänä erona rakenteen alkuperäisen ja kuormitetun geometrian välillä.
Kuormitusten aiheuttamat siirtymät rakenteeseen ovat tämän johdosta niin suuria, ettei nii-
den välinen yhteys ole enää lineaarinen. Tämän takia rakenteen tasapainoyhtälöt eivät pysy
vakioina, vaan ne tulee määrittää askelittain kuormitetun rakenteen geometrialle. Geometri-
sesti epälineaarisessa laskennassa rakenne analysoidaan askelittain iteroimalla, jolloin kuor-
mituksen lisäämisen vaikutukset huomioidaan rakenteen siirtymissä ja tasapainoyhtälöissä.
Geometrinen epälineaarisuus ilmenee rakenteen voimasuureiden osalta yleensä taivutusmo-
mentin kasvuna, johtuen suuremmista siirtymistä. Geometrisesti epälineaarisen tarkastelun
tuloksena saadaan yleensä tarkempi kuva rakenteen voimasuureista ja siirtymistä, koska se
kuvaa realistisemmin rakenteen todellista luonnetta.
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Seuraavaksi vertaillaan lineaarisen ja geometrisesti epälineaarisen rakenteen voimasuurei-
den välisiä eroja murtorajatilayhdistelmillä MRT-0 ja MRT-1. Vertailussa otetaan huomioon
kaksi eri geometrisesti epälineaarista tilannetta liittyen rakenteen alkuepätarkkuuksiin. En-
simmäisessä tilanteessa rakenne analysoidaan ilman alkuepätarkkuutta. Toisessa tilanteessa
rakenteen alkuhäiriöt määritetään eurokoodin SFS-EN 1995-1-1 (2016) kohdan 5.4.4 mu-
kaan huomioimalla rakenteelle alkuvinous ja -käyristymä (liite 3). Analyysi suoritetaan siir-
tymille, jotka määräytyvät alimmasta nurjahdusmuodosta. Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty kaa-
ren voimasuureiden vertailua edellä esitetyissä tilanteissa. Taulukkojen perustella voidaan
todeta, että kaaren normaalivoimat ja pituussuuntaiset taivutusmomentit (My) pysyvät suu-
ruusluokaltaan samansuuruisena tutkituilla tilanteilla ja geometrisesti epälineaarisesti mää-
ritetty tulos on alle 5 %:a suurempi. Poikittaissuuntainen taivutusmomentti (Mz) sen sijaan
kasvaa merkittävämmin MRT-0 yhdistelmällä. Taivutuksen kasvu ei kuitenkaan ole tilan-
teessa merkittävä rakenteessa hallitsevan puristuksen takia. Tämän perusteella voidaan to-
deta, että lineaarisesti ja geometrisesti epälineaarisesti määritetyt voimasuureet ovat tutki-
tuilla murtorajatilayhdistelmillä samankaltaiset. Tilanteet tarkasteltiin erikseen myös taipu-
man osalta. Taipumien osalta havaittiin, että taipumien erot olivat alle 5 %:a lineaarisen ja
epälineaarisen laskennan välillä, ja että epälineaarinen analyysi määritti aina hieman suu-
remman taipuman rakenteeseen. Taulukossa esitettyjä tuloksia tulee kuitenkin arvioida kriit-
tisesti, koska sillan toimintaa ei analysoitu jokaiselle kuormitusvariaatiolle laskennan no-
peuttamiseksi.

Taulukko 3. Kaaren voimasuureet murtorajatilayhdistelmälle MRT-0.

MRT-0 Lineaarinen laskenta
Geometrisesti epälineaa-
rinen laskenta ilman al-

kuhäiriötä

Geometrisesti epälineaa-
rinen laskenta alkuhäiri-

öllä

N (MN) 10,1 10,2 10,2
My (kNM) 199,4 208,9 209,2
Mz (kNM) 45,6 58,4 83,4

Taulukko 4. Kaaren voimasuureet murtorajatilayhdistelmälle MRT-1.

MRT-1 Lineaarinen laskenta
Geometrisesti epälineaa-
rinen laskenta ilman al-

kuhäiriötä

Geometrisesti epälineaa-
rinen laskenta alkuhäiri-

öllä

N (MN) 14,3 14,2 14,2
My (kNM) 468,8 489,9 491,9
Mz (kNM) 303,6 300,7 291,9

Edellisen kappaleen perusteella voidaan todeta, että tutkittavan sillan liimapuukaari voidaan
mitoittaa geometrisesti lineaarisesta laskennasta määräytyvien voimasuureiden perustella.
Tämä johtopäätös voidaan tehdä, koska geometrinen epälineaarisuus ei vaikuta merkittävästi
kaaren voimasuureiden ja sillan taipuman suuruuteen. Tapaustutkimuksen tavoitteena on
suunnitella ja mitoittaa alustavasti sillan liimapuukaari, minkä takia todetaan, että lineaari-
nen analyysi antaa riittävän tarkan kuvan kaaren voimasuureista. Koska geometristä epäli-
neaarisuutta ei huomioida kaaren mitoituksessa, tulee kaaren mitoitus suorittaa ohjeen NCCI
5 (2013b) kohdassa 6.1, 6.2 ja 6.3 esitettyjen mitoitusehtojen perustella. Mikäli kaari mitoi-
tettaisiin geometrisesti epälineaarisena, voitaisiin kappaleen 6.3 mitoitusehdot jättää huo-
miotta. Geometrisen epälineaarisuuden vähäistä vaikutusta selittää useampi tekijä tutkitussa
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sillassa. Ensimmäinen tekijä liittyy kaaren korkeuteen. Geometrisen epälineaarisuuden vai-
kutukset ovat suurempia yleensä matalalla kaarella, koska matala kaari käyttäytyy palkin
kaltaisesti ja on suuremman taivutuksen alainen. Tutkittu verkkokaarisilta on korkeuden
puolesta riittävän korkea, jonka takia geometrisen epälineaarisuuden vaikutukset ovat vähäi-
sempiä (Niemelä, 2019). Tämän lisäksi rakenteen jäykkyys etenkin kaaren tason suunnassa
pienentää merkittävästi geometrisen epälineaarisuuden vaikutusta pienten taipumien takia.
Koska taipumat ja niiden muodot ovat samankaltaisia ja suuruudeltaan pieniä, geometrisen
epälineaarisuuden vaikutukset eivät nouse rakenteessa määrääviksi. Verkkokaarisillan ta-
pauksessa kohtisuoraan kaaren tasosta poispäin tapahtuvat siirtymät ovat merkityksellisem-
piä kuin kaaren tason suuntaiset, koska silta on kaaren tason suunnassa erittäin jäykkä ra-
kenne.

3.3.4 Liimapuukaaren mitoitusehdot

Liimapuukaari mitoitetaan eri kuormayhdistelmistä määräytyville kriittisille voimasuureille.
Kaaren mitoittavat voimasuureet määritetään murtorajatilayhdistelmistä, joissa huomioi-
daan eri kuormitustilanteet ja niiden yhteinen vaikutus rakenteeseen. Kaaressa ilmenee yhtä
aikaa puristusta, leikkausta ja taivutusta. Tämän takia mitoituksessa tulee huomioida myös
eri voimakomponenttien yhteisvaikutus. Mitoitus tulee lisäksi suorittaa useisiin poikkileik-
kauksiin, koska voimasuureiden maksiarvot sijaitsevat usein eri alueella kaarta. Mitoituseh-
dot noudattavat ohjeen NCCI5 (2013b) kappaleen 6 ohjeita. Puurakenteen mitoituksessa tu-
lee huomioida kuormien aikaluokat ja niitä vastaavat muunnoskertoimet, sillä ne vaikuttavat
kerrannaisesti kuormien suunnittelulujuuksiin. Esimerkiksi käyttöluokan 2 liimapuun muun-
noskerroin pysyville kuormille on 0,60 ja hetkellisille kuormille 1,1. Muunnoskertoimet
määräytyvät silloilla kuormayhdistelmän lyhytkestoisimman aikaluokan mukaan. Tämän ta-
kia suunnittelussa tulee aina tarkistaa kuormayhdistelmät, joissa yhdistelmän aikaluokan
muunnoskerroin vaihtuu. Muunnoskertoimen kmod vaikutus lujuuksiin huomioidaan seuraa-
vasti (Liikennevirasto, 2013b):

= (4)

missä Xd on lujuuden mitoitusarvo
Xk on ominaislujuus
kmod on aikaluokkaa vastaava muunnoskerroin
γM on materiaaliosavarmuuskerroin.

Tutkimuksessa kaari on mitoitettu tässä kappaleessa esitetyille mitoitusehdoille. Kaaren mi-
toituksen tulee täyttää mitoitusehdot niin yhdessä suunnassa vaikuttaville jännityksille, kuin
niiden yhteisvaikutuksille. Tutkimuksessa on huomioitu seuraavat mitoitusehdot kaarelle
(Liikennevirasto, 2013b):

Syiden suuntainen puristus

, ,

, ,
≤ 1 (5)

missä σc,0,d on puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2].
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Taivutus

, ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (6)

, ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (7)

missä σm,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fm,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
km on poikkileikkauksesta riippuva kerroin.

Taivutuksen ja puristuksen yhteisvaikutus

, ,

, ,
+ , ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (8)

, ,

, ,
+ , ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (9)

missä σc,0,d on puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
σm,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fm,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
km on poikkileikkauksesta riippuva kerroin.

Leikkaus

,
≤ 1 (10)

missä τd on syiden suuntaisen leikkausjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fv,d on leikkauslujuuden mitoitusarvo [N/mm2].

Vääntö

,
∗ ,

≤ 1 (11)

missä τtor,d on väännöstä aiheutuvan leikkausjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fv,d on leikkauslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
kshape on poikkileikkauksen muotokerroin.

Kaarevan palkin taivutusjännitys

, ,

, ,
≤ 1 (12)

missä σm,y,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fm,y,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
kr on lamellien taipumisesta johtuva lujuuden pienennyskerroin.
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Kohtisuoran vedon ja leikkauksen yhteisvaikutus

,
+ , ,

, ,
≤ 1 (13)

missä τd on leikkausjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fv,d on leikkauslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
σt,90,d vetojännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
ft,90,d on syitä vastaan kohtisuoran vetolujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
kdis on jännitysjakaumakerroin
kvol on tilavuuskerroin.

Kaaret ovat puristettuja ja taivutettuja rakenteita, joissa puristusjännitys on yleensä merkit-
tävän suuri johtuen kaaren muodosta. Lisäksi kaaret ovat rakenteena hoikkia. Puristettujen
ja taivutettujen rakenteiden suunnittelussa täytyy aina huomioida kaaren nurjahdus- ja kie-
pahdusriski erityisen tarkkaan. Tutkimuksessa toisen asteen vaikutukset rakenteeseen on
huomioitu käyttäen laskentamallin nurjahdusanalyysiä ja siitä saatuja ominaisarvoja. Nur-
jahduksen ominaisarvojen avulla määritetään kaaren nurjahduspituus Eulerin nurjahduskaa-
van avulla seuraavasti:

= , (14)

missä Lk on nurjahduspituus [m]
E0,05 on kimmokertoimen ominaisarvo [N/mm2]
I on jäyhyysmomentti [m4]
Nmax on puristuksen maksimiarvo [N]
λ on nurjahduksen ominaisarvo.

Verkkokaarisilloissa suurin riski kaaren nurjahtamiseen on nurjahdus kohtisuoraan kaaren
tasosta poispäin. Tutkittavan sillan tyyppisissä verkkokaarisilloissa, joissa kaaret tuetaan
tuuliristikon avulla, ensimmäinen nurjahdusmuoto kaarelle sijaitsee lähes aina kaaren päässä
ristikon alapuolella. Kaaren tasonsuuntainen nurjahduskapasiteetti on sen sijaan moninker-
tainen johtuen vahvemmasta suunnasta ja riipputankojen kaarelle antamasta tuesta. Kaa-
voilla 14 ja 15 tehtävässä nurjahdustarkastelussa tulee huomioida rakenteen alkukäyryyden
raja-arvo, joka on L/500. (Liikennevirasto, 2013b) Kaaren nurjahduspituuden määrittämisen
jälkeen voidaan kaaren nurjahdus- ja kiepahdusriskin tarkastelu toteuttaa seuraavien mitoi-
tusehtojen perusteella:

Puristetun ja taivutetun sauvan kestävyys nurjahdusriski huomioon ottaen

, ,

, , ,
+ , ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (15)

, ,

, , ,
+ , ,

, ,
+ , ,

, ,
≤ 1 (16)

missä σc,0,d on puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
σm,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]



65

fm,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
km on poikkileikkauksesta riippuva kerroin
kc,y ja kc,z ovat epälineaarisuuskertoimia.

Taivutetun ja puristetun sauvan kestävyys kiepahdusriski huomioon ottaen

,

,
+ , ,

, , ,
≤ 1 (17)

missä σc,0,d on puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fc,0,d on puristuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
σm,d on taivutusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2]
fm,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo [N/mm2]
kcrit on kiepahdusriskistä johtuva lujuuden pienennyskerroin
kc,z on epälineaarisuuskerroin.

3.3.5 Verkkokaarisillan liimapuukaaren mitoitus

Liimapuukaaren voimasuureiden määrittämisessä eri kuormatilanteita analysoitiin useille
murtorajatilayhdistelmille. Yhdistelmät muodostettiin ohjeen NCCI 1 liitteen 1 mukaisille
murtorajatilayhdistelmille MRT-0, MRT-1, MRT-2, MRT-5 ja MRT-6. Yhdistelmien ai-
heuttamia voimasuureita tutkimalla voidaan todeta, että yhdistelmä MRT-1 aiheuttaa suu-
ruudeltaan määräävät rasitukset kuormayhdistelmistä, joissa on mukana muuttuvia kuormia.
Mitoituksessa tutkitaan yhdistelmän MRT-1 lisäksi myös yhdistelmä MRT-0, koska kuor-
mien aikaluokka eroaa näissä yhdistelmissä. Puurakenteilla kuormien aikaluokat vaikuttavat
merkittävästi rakenteen suunnittelulujuuksiin. Taulukossa 5 on esitetty edellisisille kuor-
mayhdistelmien voimasuureiden ääriarvot ja mitoituksessa käytetty aikaluokan muunnos-
kerroin kmod.

Taulukko 5. Kaaren voimasuureiden vertailuarvot murtorajatilayhdistelmillä MRT-0 ja
MRT-1.

Yhdistelmä MRT-0 MRT-1 Yksikkö
kmod 0,6 1,1 -

N 10,1 14,3 MN
My 193 530 kNm
Mz 46 444 kNm
MT 1,5 15 kNm
VZ 123 314 kN
Vy 15 61 kN

Kaaren nurjahdusanalyysin perusteella ensimmäinen nurjahduksen ominaismuoto omalle
painolle tapahtuu kaaren tasosta poispäin (kuva 48). Tässä tilanteessa nurjahduksen ominai-
sarvo λ on 5,868. Tätä ominaisarvoa vastaava kriittinen kuorma on 34,4 MN. Tutkimuksessa
analysoitiin nurjahtamista erilaisille kuormayhdistelmille pienimmän kriittisen kuorman
löytämiseksi. Vertailussa havaittiin, että omalla painolla suoritettu nurjahdusanalyysi tuottaa
pienimmän kriittisen kuorman, minkä takia mitoitus suoritetaan kyseiselle ominaisarvolle.
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Tutkimuksessa havaittu pienin ominaisarvo ja sitä vastaava kriittinen kuorma on suuruus-
luokaltaan samankaltainen kuin muissa tutkimuksissa. (Veie & Abrahamsen, 2013; Eilertsen
& Haddal, 2016)

Kuva 48. Kaaren ensimmäinen nurjahduksen ominaisarvo λ = 5,868.

Liimapuukaaren mitoitus suoritettiin kaarelle useissa poikkileikkauksissa, koska kaaren
suunnittelussa täytyy huomioida kuormien ääriarvojen ja niitä vastaavien muiden voimasuu-
reiden yhteisvaikutuksia. Mitoituksessa liimapuukaaren dimensioiksi määräytyi suorakai-
teen muotoinen poikkileikkaus, jonka korkeus 880 mm ja leveys 1000 mm. Kuvassa 49 on
yhteenveto liimapuun käyttöasteista eri mitoitusehdoille. Kuvassa on esitetty yhdistelmien
MRT-0 ja MRT-1 aiheuttamat maksimi käyttöasteet eri mitoitustilanteille. Liimapuukaaren
mitoitus määräävälle MRT-0-yhdistelmälle on esitetty tarkemmin liitteessä 4.

Kuva 49. Liimapuukaaren maksimi käyttöasteet eri mitoitustilanteille. Sulkeissa oleva nu-
mero esittää mitoitusehdon kaavanumeron.
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Kuvan 49 perusteella voidaan todeta, että murtorajatilayhdistelmä MRT-0 on määräävä kaa-
ren mitoituksen kannalta. Tämän perusteella voidaan todeta, että rakenteen pysyvät kuormat
ovat sillalle kriittisiä, vaikka niiden aiheuttamat rasitukset kaarelle eivät ole suuruudeltaan
suurimmat. Tutkimustulos on kuitenkin looginen johtuen betonisen kannen tuomasta suu-
resta omasta painosta, sekä pysyvien kuormien lujuutta pienentävästä aikaluokasta. Kuvan
48 perusteella voidaan todeta lisäksi, että puristuksen suuruus aiheuttaa merkittävimmän vai-
kutuksen rakenteen mitoitukseen, koska puristuksen käyttöaste nousee yksinään jo yli 75 %.
Liimapuukaaren mitoituksessa nurjahdus kaaren tasosta poispäin nousee kuitenkin mitoitta-
vaksi. Nurjahduksen mitoitusehtoa tarkasteltaessa voidaan todeta, että puristuksen rooli ky-
seisessä mitoituksessa on merkittävän suuri. Tutkimuksessa liimapuukaaren määrääviksi mi-
toitusehdoiksi nousseet ehdot ovat samassa linjassa aikaisempien tutkimuksien kanssa
(Eilertsen & Haddal, 2016).

3.3.6 Käyttörajatilatarkastelu

Verkkokaarisillan taipuman tulee täyttää suunnitteluohjeiden määrittämät raja-arvot. Puusil-
lan kokonaistaipumassa täytyy huomioida erilaisten taipumien syyt ja ajat, koska puun omi-
naisuudet vaihtelevat kuorman pysyvyyden mukaan. Puusiltojen kokonaistaipuma muodos-
tuu esikorotuksesta, hetkellisestä taipumasta ja virumasta syntymästä lisätaipumasta. Eriko-
rotus pitää sisällään pysyvästä kuormasta aiheutuvan taipuman ja optisen korotuksen. Lii-
kennekuormasta aiheutuva hetkellinen taipuma määrittää kuitenkin sillan taipuman käyttäy-
tymistä ja taipuman on oltava raja-arvojen sisällä.

Puusiltojen liikennekuormasta aiheutuvaa taipumaa tutkitaan tavalliselle kuormayhdistel-
mälle (yhdistelykerroin ψ1). Puusiltojen osalta taipuman raja-arvona pidetään L/400.
(Liikennevirasto, 2013b) Tutkittava silta koostuu kuitenkin puusta ja betonista, joten sillan
taipumassa huomioidaan lisäksi kannen taipuma. Betonisilloilla päällysrakenteen taipuma
liikennekuormasta saa olla enintään L/500, joten betonisiltojen osalta taipuman raja-arvo on
määräävä (Liikennevirasto, 2017b). Tämän takia sillan taipuman liikennekuormilla saa olla
maksimissaan L/500. Taulukossa 6 on esitetty sillan liikennekuormasta aiheutuvat taipumat
tavalliselle yhdistelmälle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen verkkokaa-
risilta täyttää raja-arvot rakenteen liikennekuormasta aiheutuvalle taipumalle selvästi. Tu-
losten perusteella voidaan todeta, että tutkittavan sillan mitoituksessa taipuma ei nouse mää-
rääväksi.

Taulukko 6. Liikennekuorman aiheuttamat taipumat tavallisella yhdistelmällä.
Taipuma Taipuman raja-arvo

Kaaren taipuma (mm) 14 ≤ L/400 = 175
Sillan taipuma (mm) 22 ≤ L/500 = 140

Puusilloilla sillan värähtelyn ominaistaajuuden peruskriteerinä pidetään alinta ominaistaa-
juutta. Sallitut ominaistaajuudet määräytyvät yleensä erilaisista mukavuuskriteereistä, jotka
noudattavat yleensä yleisiä vaatimuksia, ellei hankekohtaisesti esitetä muita kriteerejä. Puis-
ten tiesiltojen ominaistaajuuden ollessa alle 5 Hz, sillalle ei tarvitse suorittaa erillistä väräh-
telytarkastelua. Tutkimuksessa etsittiin sillalle ominaistaajuudet. Sillan pienimmäksi pysty-
suuntaisen värähtelyn ominaistaajuudeksi määräyty 2,325 Hz (kuva 50). Koska pienin omi-
naistaajuus on alle 5 Hz raja-arvon, tuttavalle sillalle tulee suorittaa erillinen värähtelytar-
kastelu, jonka peruskriteerinä täytyy tutkia käyttäjien kokemaa kiihtyvyyttä siltakannella,
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jonka laskemiseen käytetään sillan ominaistaajuuksia. Sillan värähtelyn ei kuitenkaan pitäisi
olla ongelma kyseisellä sillalla johtuen betonikannen suuresta painosta ja sillan pienestä tai-
pumasta. Tässä tutkimuksessa sillan värähtelyn tarkempi analysointi rajataan kuitenkin tut-
kimuksen ulkopuolelle, mutta tulosten perusteella voidaan olettaa, että tämän siltatyypin vä-
rähtely ei ole suurempaa ja ongelmallista.

Kuva 50. Pystysuuntaisen värähtelyn alin ominaistaajuus 2,325 Hz.

3.3.7 Onnettomuustilanne ja riipputangon vaihto

Tässä kappaleessa tutkitaan mahdollisen onnettomuustilanteen vaikutusta rakenteen suun-
nitteluun. Onnettomuustilanteita tutkitaan kaksi, joista ensimmäisessä tutkitaan yhden riip-
putangon äkillistä menettämistä ja toisessa alimman tuuliristikon menettämistä. Alimmalla
tuuliristikolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yhtä liimapuusauvaa alimmasta K ristikosta.
Alimman tuuliristikon menettäminen analysoidaan tutkimuksessa, koska sillä on suurin riski
vaurioitua törmäyksen seurauksena. Tässä kappaleessa huomioidaan vain rakenneosan puut-
tumisen vaikutus rakenteeseen.

Riipputangot ovat vedettyjä rakenteita. Riipputankojen menetystä tulee tutkia tilanteessa,
joissa yksi riipputanko vaihdetaan tai menetetään. Tilannetta voidaan käsitellä tilapäisenä
mitoitustilanteena tai onnettomuustilanteena. (SFS-EN 1993-1-11, 2006) Tässä tutkimuk-
sessa tilannetta tutkitaan onnettomuustilanteena, koska onnettomuustilanteessa sillan kuor-
mitukset ovat tilanteessa määräävät. Riipputangon menettämistä tutkittaessa tulee tunnistaa
rakenteesta kriittisin riipputanko. Tämän kappaleen aiempien tutkimuksien perusteella kriit-
tisin riipputanko sijaitsee kaaren päissä, missä rasitukset ovat suurimmat. Tämän takia kriit-
tiset voimasuureet etsitään tilanteelle, jossa tutkitaan yhden kaaren 5 reunimmaisen riippu-
tangon katkeamista tilannekohtaisesti. Tuuliristikon alimman ristikon menettäminen analy-
soidaan vastaavasti onnettomuustilanteena. Onnettomuustilanteissa määräävät kuormitukset
määräytyvät onnettomuuskuormayhdistelmistä (Liikennevirasto, 2017a). Taulukossa 7 on
esitetty määräävät voimasuuret onnettomuuskuormayhdistelmistä edellä mainituille onnet-
tomuustilanteille. Taulukon perustella voidaan todeta, että riipputangon katkeamisen vaiku-
tus näkyy selkeimmin taivutusmomentin kasvuna.
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Taulukko 7. Kaaren voimasuureet onnettomuusyhdistelmälle eri tilanteissa.
Onnettomuus-

yhdistelmä
Riipputangon

menettäminen
Alimman tuuliristi-
kon menettäminen

Yksikkö

N 9,4 9,3 MN
My 583 261 kNm
My 84 58 kNm
MT 4,2 3,5 kNm
VZ 247 184 kN
Vy 15 15 kN

Tutkimuksessa verrattiin viiden reunimmaisen riipputangon menettämistä rakenteessa.
Kriittisimmäksi riipputangoksi osoittautui kannen kiinnityspisteistä laskettuna reunimmai-
sin riipputanko. Tutkimustulos kriittisen riipputangon sijainnista on looginen, koska kysei-
nen riipputanko on eri kuormitustilanteilla suurimman rasituksen alainen. Kuvassa 51 on
esitetty edellä tutkittujen onnettomuustilanteita vastaavat käyttöasteet liimapuukaaressa. On-
nettomuustilanteen käyttöasteet on laskettu liimapuun lujuuksilla, joissa ei ole huomioitu
materiaaliosavarmuuskertoimia. Kuvan perusteella voidaan todeta, että liimapuukaaren
käyttöasteet jäävät tilanteissa mataliksi.

Kuva 51. Liimapuukaaren käyttöasteet eri onnettomuustilanteille.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että yhden riipputangon katkeaminen tai
vaihtaminen ei aiheuta rakenteellista riskiä kyseiselle verkkokaarisillan kaarelle. Yhden riip-
putangon katkeaminen näkyy kaaressa pääasiassa paikallisena taivutusmomentin kasvuna.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta lisäksi, että kannen päissä sijaitsevat reunimmaiset
riipputangot ovat rakenteen kannalta kriittisimmät. Tutkimuksessa huomattiin lisäksi, että
tuuliristikon alimman liimapuusauvan menettäminen ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia kaa-
ren rakenteelliseen varmuuteen. Tämän kappaleen tuloksia tulee kuitenkin tarkastella kriit-
tisesti, koska onnettomuustilanne on tutkittu ainoastaan liimapuukaarelle. Sillan lopullisessa
mitoituksessa onnettomuustilanne voi nousta kannen osalta määräävämmäksi.
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3.3.8 Verkkokaarisillan vertailu tavalliseen kaarisiltaan

Tässä kappaleessa tutkitaan verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan välisiä eroja. Tämän
kappaleen tavoitteena on selvittää, mitä etuja ja haittoja verkkokaarisilta silta tarjoaa tutki-
muskohteelle verrattuna vastaavaan siltaan pystysuorilla riipputangoilla. Tutkimus suorite-
taan vertailemalla seuraavia asioita silloissa:

- kaaren voimasuureet ja poikkileikkaus
- sillan taipuma
- vertailukustannukset.

Vertailussa tavallisen kaarisillan kaari mitoitetaan vastaavasti kuin kappaleissa 3.3.5 ja
3.3.6. Vertailussa tutkittu kaarisilta pystysuorilla riipputangoilla on esitetty kuvassa 52. Ver-
tailtava silta on rakenteeltaan identtinen tapaustutkimuksen verkkokaarisillan kanssa lukuun
ottamatta kaaren poikkileikkausta ja riipputankoja. Pystysuorien riipputankojen määränä on
käytetty tutkimuksessa 15 kappaletta, jolloin riipputankojen väliseksi etäisyydeksi muodos-
tuu 4,35 metriä. Pystysuorien riipputankojen määrä valittiin tutkimuksessa vastaamaan tyy-
pillisen kaarisillan riipputankojen väliä. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tulee huomi-
oida, että tavallisen kaarisillan riipputankojen määrä on pienempi kuin tutkimuksen verkko-
kaarisillassa.

Kuva 52. Vertailun kohteena oleva kaarisilta pystysuorilla riipputangoilla.

Verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan vertailussa keskitytään ensimmäisenä kaaren voi-
masuureiden ääriarvojen ja mitoitettujen kaarien poikkileikkauksien vertailuun. Kaaren voi-
masuureet ja poikkileikkauksen dimensiot on esitetty taulukossa 8. Taulukosta nähdään, että
normaalivoima (N) ja leikkausvoima (V) kaaressa pysyy siltavaihtoehdoilla suuruudeltaan
saman suuntaisena. Kaaren pituussuuntaisessa taivutusmomentissa (My) sen sijaan nähdään
erittäin suuri ero silloilla. Verkkokaarisillan taivutusmomentti on vain 10 % tavallisen kaa-
risillan taivutusmomentista. Taulukossa 8 on esitetty murtorajatilassa mitoitettujen kaarien
poikkileikkaukset. Taivutusmomentin vaikutus huomataan selkeästi kaaren poikkileikkauk-
sesta, joka on tavallisella kaarisillalla 75 % suurempi kuin verkkokaarisillalla. Poikkileik-
kauksen alan kasvu johtuu 670 mm korkeammasta rakennekorkeudesta. Kuvassa 53 on esi-
tetty siltojen käyttöasteet eri mitoitusehdoille. Kuvasta nähdään, että määräävä mitoitusehto
on eri silloilla. Tavallisella kaarisillalla murtorajatila MRT-1 nousee mitoituksessa määrää-
väksi yhdistelmäksi, koska muuttuvien kuormien aiheuttaman suuren taivutuksen takia. Ta-
vallisessa kaaressa määrääväksi mitoitusehdoksi määräytyy syitä vastaan kohtisuoran vedon
ja leikkauksen yhteisvaikutus (kaava 13). Kaaren voimasuureiden ja mitoituksen perusteella
voidaan todeta, että verkkokaarisillan on mahdollista päästä kaaren osalta merkittävästi hoi-
kempiin poikkileikkauksiin. Siltojen vertailussa havaitut tutkimustulokset ovat linjassa kap-
paleessa 2.3 esitettyihin arvioihin taivutusmomentin pienemisestä. Kirjallisuuskatsauksessa
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esitettiin, että verkkokaarisillan kaaren taivutusmomentin suuruus voi pienentyä yli 75%:a
verrattuna tavalliseen kaarisiltaan. Tutkimuksessa tutkituilla siltavaihtoehdoilla taivutusmo-
mentin pieneneminen oli noin 90 %:a, joten tutkimuksessa päädyttiin vielä tehokkaampaan
vaihtoehtoon.

Taulukko 8. Siltojen voimasuureiden ja mitoitettujen poikkileikkauksien vertailu.
Yhdistelmä MRT-1 Verkkokaarisilta Tavallinen kaarisilta Yksikkö

N 14,3 14,7 MN
My 530 5331 kNm
V 444 517 kN
b 1000 1000 mm
h 880 1550 mm

Ala 0,88 1,55 m2

Kuva 53. Liimapuukaaren käyttöasteet eri mitoitusehdoille.

Taulukossa 9 on esitetty verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan taipumat liikennekuor-
malle sekä alin ominaistaajuus kannen pystysuuntaiselle värähtelylle. Taipumat on laskettu
tavalliselle kuormayhdistelmälle, kuten kappaleessa 3.3.5. Taulukosta nähdään, että molem-
pien kaarisiltojen taipumat ovat taipuman raja-arvoja pienempiä. Taipumien suuruudet eroa-
vat toisistaan kuitenkin merkittävästi, sillä verkkokaarisillan taipuma on vain 33 %: a taval-
lisen kaarisillan taipumasta. Taipumien suuruuksista voidaan todeta, että verkkokaarisilta on
tavallista kaarisiltaa selvästi jäykempi rakenne, vaikka tavallisessa kaarisillassa kaaren jäyk-
kyys onkin suurempi suuremman poikkileikkauksen takia. Verkkokaarisillan rakenteen pa-
rempaa jäykkyyttä selittää erityisesti riipputankojen kaarelle tuoma tuki. Kirjallisuuskat-
sauksen kappaleessa 2.3 esitettiin, että taipuman suuruus voi pienentyä kuudesosaan verk-
kokaarisillassa. Tämän perusteella voidaan todeta, että tutkimustulos on linjassa ja saman
suuntainen kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn arvioon, vaikka tässä tutkimuksessa havaittu
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muutos taipumassa onkin hieman pienempi johtuen kaarien jäykkyyksistä. Taulukossa 9 esi-
tetyissä taipumissa on huomioitu vain liikennekuorman vaikutus. Sillan rakennettavuuden
kannalta taipumissa tulee lisäksi huomioida oman painon aiheuttamat taipumat, mahdolliset
esikorotukset ja rakenteiden viruma. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että verkko-
kaarisillan rakennettavuus ja käyttäytyminen ovat taipuman osalta merkittävästi parempia,
koska taipumien suuruus jää todella pieneksi myös pysyvillä kuormilla (<80 mm). Perintei-
sessä kaarisillassa pysyvien kuormien vaikutus taipumaan on merkittävä, minkä takia taipu-
man suuruus nousee kokonaisuudessaan yli 200 mm. Tämän takia rakenteen esikorotusten
tulee olla selvästi suurempia, minkä takia sillan rakentaminen voi muuttua haastavammaksi.
Värähtelyn kannalta verkkokaarisilta käyttäytyy tavallista kaarisiltaa paremmin. Molempien
siltojen ominaistaajuudet ovat kuitenkin alle 5 Hz, minkä takia molemmille silloille tulee
suorittaa tarkempi värähtelytarkastelu. Siltojen taipumista ja värähtelyistä voidaan kuitenkin
todeta, että verkkokaarisilta toimii värähtelyn osalta paremmin, koska sillan taipuma on sel-
västi pienempi.

Taulukko 9. Tutkittavien siltojen liikennekuorman aiheuttamat taipumat.
Verkkokaarisilta Tavallinen kaarisilta Raja-arvo

Kaaren taipuma (mm) 14 61 ≤ L/400 = 175
Sillan taipuma (mm) 22 65 ≤ L/500 = 140

Alin ominaistaajuus (Hz) 2,33 0,99 -

Kolmas vertailtava asia siltojen välillä on vertailukustannukset, jotka on esitetty kuvassa 54.
Vertailukustannuksissa on huomioitu vain sillan puurakenteista ja riipputangoista muodos-
tuvat kustannukset. Vertailukustannuksissa ei ole huomioitu yksikköhintojen indeksikoro-
tuksia. Kuvasta nähdään, että verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan kustannukset ovat
suuruudeltaan samankaltaiset. Tämän perusteella voidaan todeta, että verkkokaarisilta ei tut-
kimuksen tilanteessa tarjoa taloudellista etua. Kuvasta kuitenkin nähdään, että verkkokaari-
sillassa liimapuun määrä on noin 100 m3 pienempi kuin tavallisessa kaarisillassa. Riipputan-
kojen osalta kustannukset nousevat kuitenkin verkkokaarisillassa korkeammaksi, johtuen
suuremmasta riipputankomäärästä ja niiden keskimääräisestä pituudesta. Verkkokaarisilta
tarjoaa kuitenkin edellisistä siltavaihtoehdoista merkittävästi paremman ratkaisun sillan es-
teettisyyden kannalta, koska kaaren rakennekorkeus jää merkittävän pieneksi. Siltojen kus-
tannuksia vertailussa tulee kuitenkin huomioida myös kannen vaikutus kustannuksiin. Verk-
kokaarisillalla kanteen kohdistuva taivutusmomentti jää yleensä merkittävästi pienemmäksi
kuin tavallisella kaarisillalla (Tveit, 2011). Tämän takia verkkokaarisillan kansi on todelli-
suudessa hoikempi kuin tavallisen kaarisillan, jonka takia verkkokaarisillan kansi on oletet-
tavasti kustannuksiltaan pienempi. Tässä tutkimuksessa kannen suunnittelu rajattiin pois,
jonka takia kannen vaikutusta ei ole huomioitu tarkemmin.
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Kuva 54. Siltojen vertailukustannukset.

3.3.9 Tapaustutkimuksen yhteenveto

Tapaustutkimuksen toisessa osassa suunniteltiin verkkokaarisillan liimapuukaari parametri-
sen tutkimuksen lähtötietojen perustella. Tutkimuksessa liimapuukaari mitoitettiin ja kaaren
alustaviksi mitoiksi määräytyi 880 mm korkea ja 1000 mm leveä liimapuukaari. Liimapuu-
kaaren poikkileikkauksena käytettiin massiivista suorakaiteen muotoista poikkileikkausta.
Mitoituksen yhteydessä havaittiin, että määrääväksi kuormayhdistelmäksi mitoituksessa
nousi MRT-0-yhdistelmä, jossa huomioidaan vain rakenteen pysyviä kuormia. Tämä kuor-
mayhdistelmä nousi määrääväksi, koska pysyvien kuormien osuus on suuri kannen oman-
painon takia ja koska pysyvien kuormien aikaluokan takia liimapuun lujuutena täytyy käyt-
tää vain 0,6-kertaista suunnittelulujuutta. Vaikka murtorajatilayhdistelmä MRT-1 tuottikin
suurimmat rasitukset kaareen, ne eivät noussee määrääviksi hetkellisten kuormien aikaluo-
kan aiheuttaman suuremman suunnittelulujuuden takia. Mitoituksessa määräävimmäksi te-
kijäksi muodostui puristus, jonka vaikutus näkyi selvästi niin puristetun rakenteen mitoituk-
sessa kuin puristetun ja taivutetun sauvan mitoituksessa. Taivutuksen osuus jäi rakenteessa
pieneksi rakenteen tehokkaiden parametrien takia.

Tutkimuksessa suoritetun käyttörajatilatarkastelun perustella voidaan todeta, että sillan tai-
puma ei nouse määrääväksi tapaustutkimuksessa tutkitulle sillalle, koska taipuma jäi selvästi
sallittujen raja-arvojen alapuolelle. Värähtelyn osalta tutkimuksessa huomattiin, että sillan
ominaistaajuus jää alle 5 Hz. Tämän takia sillalle tulee suorittaa tarkempi värähtelyanalyysi,
jossa arvioidaan sillan käyttäjille kohdistuvia kiihtyvyyksiä. Onnettomuustilanteessa tutkit-
tiin kahta erilaista rakenteen vaurioitusmahdollisuutta liittyen yhden riipputangon sekä alim-
man tuuliristikon palkin menettämiseen. Tutkimuksen tuloksena todetaan, että kumpikaan
tilannen ei muodostunut määrääväksi sillan suunnittelussa, jonka takia onnettomuustilanne

Vertailukustannukset

Verkkokaarisilta Määrä Yksikkö Hinta/yks Hinta €
Köysirakenteiden köydet  < 20 000 kg 7818 kg 14 109452
Liimattu puutavara (kaaret) 132 m3rtr 923 122290
Liimattu puutavara (tuuliristikko) 21 m3rtr 923 19029
Vetotankojen ankkurit 11200 kg 3,5 39200

Yht. 289971
Pyöristys 29

Tavallinen kaarisilta Määrä Yksikkö Hinta/yks Hinta €
Köysirakenteiden köydet >20 000 kg 2689 kg 14 37647
Liimattu puutavara (kaaret) 233 m3rtr 923 215399
Liimattu puutavara (tuuliristikko) 21 m3rtr 923 19029
Vetotankojen ankkurit 6000 kg 3,5 21000

Yht 293075
Pyöristys 75

Vertailukustannukset
Verkkokaarisilta 290000 €
Tavallinen kaarisilta 293000 €
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ei aiheuttanut ongelmia. Tutkimuksen perusteella todettiin, että riipputankojen vaihtaminen
voidaan suorittaa sillalle yksittäin ilman rakenteellista riskiä.

Tapaustutkimuksen lopuksi tutkittiin verkkokaarisillan ja tavallisen kaarisillan välisiä eroja.
Vertailussa havaittiin, että tavallisen kaarisillan kaaren poikkileikkaus on noin 75 %:a suu-
rempi kuin verkkokaarisillan kaaren poikkileikkaus. Poikkileikkauksen suurempaa kokoa
selittää erityisesti taivutusmomentin merkittävä kasvaminen. Taipuman osalta molemmat
tutkittavat sillat pysyivät selvästi raja-arvoja pienempinä. Taipuman tarkastelussa huomat-
tiin kuitenkin verkkokaarisillan jäykempi rakenne, sillä taipuman suuruus on merkittävästi
pienempi, vaikka tavallisessa kaarisillassa kaaren jäyhyysmomentti olikin merkittävästi suu-
rempi. Vertailukustannuksia tutkittaessa huomattiin, että siltojen kustannukset puurakentei-
den ja riipputankojen osalta olivat samansuuruiset. Esteettisyyden kannalta verkkokaarisilta
on kuitenkin tavallista kaarisiltaa parempi vaihtoehto johtuen hoikemmasta kaaresta. Kaaren
korkeus verkkokaarisillassa on 670 mm pienempi, minkä johdosta sillan sivuprofiili on näyt-
tävämpi. Kuvassa 55 on esitetty tutkittujen siltavaihtoehtojen sivuprofiilit. Kuvasta nähdään,
että verkkokaarisillan sivuprofiili on sillan esteettisyyden kannalta selvästi parempi vaihto-
ehto.

Kuva 55. Verkkokaarisillan (ylempi) ja tavallisen kaarisillan (alempi) sivuprofiilit. Kaarien
rakennekorkeus on määräytynyt murtorajatilamitoituksessa.
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset

Monet pitkän jännevälin puusillat ovat kaarisiltoja, joissa kansi on ripustettu kaareen pysty-
suorien riipputankojen välityksellä. Kaarisilloissa kaari toimii pääasiassa puristusjännityk-
sen alaisena. Kuitenkin pidemmissä silloissa kuormat aiheuttavat puristuksen lisäksi suuren
taivutuksen kaareen, mikä näkyy sillassa välittömästi suurempina poikkileikkauksina. Suu-
rien poikkileikkausten takia puusilloista tulee yleensä massiivisia, minkä takia ne koetaan
esteettisesti epämiellyttävinä. Verkkokaarisilta tarjoaa rakenneteknisesti mahdollisuuden
suunnitella erittäin hoikkia puusiltoja. Verkkokaarisillan rakenteellinen tehokkuus perustuu
kallistettuihin ja risteäviin riipputankoihin, joista osa risteää vähintään kahdesti sillan mää-
ritelmän mukaan. Riipputankokuvion aiheuttamat hyödyt näkyvät eniten sillan jäykkyyden
paranemisessa ja taivutusmomentin jakaumassa. Taivutusmomentin suuruus verkkokaarisil-
loilla on yleensä pieni, minkä takia rakenteet toimivat lähes täysin normaalivoiman alaisina.
Taivutusmomentin minimoituminen johtaa sillassa hoikkiin rakenteisiin.

Verkkokaarisiltojen suunnittelussa tulee huomioida, että jokainen silta on erilainen ja opti-
maalinen riipputankokuvio ja kaaren geometria vaihtelevat silloittain. Tutkimuksessa esitet-
tiin kolme erilaista riipputankokuviota verkkokaarisillalle, jotka ovat kuvio vakiokulmalla,
kuvio tasaisesti muuttuvalla kulmalla ja säteittäinen riipputankokuvio. Kirjallisuuden perus-
teella havaittiin, että säteittäinen riipputankokuvio tuottaa rakenteellisesti tehokkaimman
lopputuloksen verkkokaarisillalle yhdessä ympyränkaaren muotoisen kaaren geometrian
kanssa.

Liimapuu tarjoaa paljon hyviä ominaisuuksia verkkokaarisillan rakennusmateriaaliksi,
koska sillä on hyvä lujuus-painosuhde, kestävyys korroosioalttiissa ympäristössä ja hyvä
työstettävyys. Kaaren valmistaminen liimapuusta on nykyisillä valmistusmenetelmillä suo-
raviivaista, koska lamellit voidaan liimata suoraan kaaren muotoon. Liimapuu toimii omi-
naisuuksiensa puolesta tehokkaammin kuin tavallinen sahatavara, minkä takia se soveltuu
hyvin kaaren materiaaliksi. Verkkokaarisilloilla kaaren pituus nousee kuitenkin rajoittavaksi
tekijäksi niin tehtaan valmistuskapasiteetin kuin rakenteen kuljetuskapasiteetin osalta. Tä-
män takia kaari tulee valmistaa lohkoista, jotka liitetään toisiinsa työmaalla. Rakennettavuu-
den kannalta liimapuun käyttäminen verkkokaarisillassa on mahdollista.

Puusiltojen osalta suureksi kysymykseksi nousee aina rakenteen säilyvyys ja käyttöikä,
koska niitä pidetään yleisesti heikompana verrattuna teräkseen ja betoniin. Tämän takia puu-
siltojen käyttöikänä pidetään yleensä 50 vuotta. 100 vuoden käyttöiän saavuttamista liima-
puurakenteelle pidetään kuitenkin mahdollisena. Liimapuun säilyvyyden suunnittelussa kos-
teuden ja auringonvalon hallinta nousee yleensä suureen rooliin, koska rakenteen liian suuri
kosteus lisää riskiä erilaisille ongelmille ja auringonvalon UV-säteily puun halkeamiselle.
Edellä mainitut ongelmat pyritään minimoimaan verhoamalla liimapuurakenne tuulettuvalla
ulkoisella verhouksella, jolloin liimapuun olosuhteet pysyvät mahdollisimmat tasaisena.
Puun kyllästäminen tarjoaa ulkoisen verhouksen lisäksi keinon parantaa liimapuun säily-
vyyttä. Edellä mainitut keinot eivät kuitenkaan korvaa täysin toisiaan, joten niiden käyttä-
minen yhdessä takaa rakenteelle pidemmän säilyvyyden. Tutkimuksen perustella todettiin,
että verkkokaarisillan liimapuurakenteiden säilyvyyttä on mahdollista parantaa huomioi-
malla seuraavat asiat:

- liimapuun kyllästäminen
- tuulettuvan verhouksen lisääminen
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- vettä keräävien yksityiskohtien poistaminen rakenteesta
- liitosten kestävä suunnittelu.

Tutkimuksessa analysoitiin lopuksi tapaustutkimuksena 70 metrin jännemitalla olevaa ajo-
neuvoliikenteen siltaa. Tapaustutkimuksessa suoritettiin ensimmäisenä parametrinen tutki-
mus, jossa tutkittiin erilaisten muuttujien vaikutuksia siltaan ja sen voimasuureisiin. Para-
metrisen tutkimuksen perustella huomattiin, että kaaren korkeus ja riipputankokulma vai-
kuttivat merkittävästi kaaressa ilmeneviin voimasuureisiin, erityisesti taivutusmomenttiin.
Tutkimuksessa huomattiin lisäksi, että kaaren taivutusmomentti minimoituu riipputankojen
kulman ollessa 42 astetta. Riipputankojen määrän vaikutus näkyi sen sijaan kaaressa vain
voimasuureiden tasaisemmassa jakaumassa. Tutkimuksessa selvisi, että tankojen suhteelli-
nen tehokkuus kaaren voimasuureiden kannalta heikkenee tankomäärän ylittäessä tietyn
raja-arvon. Tämän perusteella pääteltiin, että riipputankojen määrän tulee olla riittävän suuri,
jotta voidaan saavuttaa rakenteellisesti, mutta lukumäärältään järkevä, jotta voidaan saavut-
taa myös taloudellisesti tehokas ratkaisu. Parametrisen tutkimuksen lopuksi tutkittiin raken-
teiden jäykkyyden vaikutuksia sillan toimintaan. Tutkimuksessa havaittiin, että kaaren jäyk-
kyyden vaikutus siltaan oli suurin ja se näkyi erityisesti sillan taipumassa ja kaaren taivutus-
momentissa. Tämän perusteella todettiin, että kaaren jäykkyyden tulee olla riittävän suuri
rakenteen toiminnan kannalta. Muiden rakenteiden jäykkyyksien vaikutukset siltaan olivat
pienempiä. Riipputankojen vetojäykkyyden tulee kuitenkin olla riittävän suuri, koska pie-
nillä vetojäykkyyksillä olevat riipputangot aiheuttivat rakenteeseen liian suuria siirtymiä
tangon venymän takia.

Tapaustutkimuksen lopuksi mitoitettiin verkkokaarisillan liimapuukaari. Mitoituksen perus-
tella kaaren dimensioiksi määräytyi massiivinen suorakaiteen muotoinen poikkileikkaus,
jonka korkeus on 880 mm ja leveys 1000 mm. Mitoituksessa määrääväksi kuormayhdistel-
mäksi nousi pysyvistä kuormista muodostuva murtorajatilayhdistelmä MRT-0, vaikka se ei
aiheuttanutkaan suurimpia rasituksia kaarelle. Pysyvistä kuormista muodostuva yhdistelmä
nousi mitoituksessa määrääväksi, koska kuorman aikaluokan takia liimapuun mitoituslujuu-
det ovat pysyville kuormille pienempiä kuin muuttuville kuormille. Tuloksen perusteella
pääteltiin, että sillan rakenteellinen toiminta voi nousta hieman tehokkaammaksi pienem-
mällä kannen omalla painolla, jolloin pysyvien ja muuttuvien kuormien aiheuttamien kuor-
mayhdistelmien käyttöasteet mitoituksessa olisivat molemmat lähellä 100 %. Kannen painoa
on mahdollista pienentää hieman erilaisella kansirakenteella, jolloin kannen välilaattaa voi-
daan ohentaa. Toinen vaihtoehto kannen keventämiselle on kuitubetonin käyttäminen, sen
avulla kannesta voidaan mahdollisesti tehdä kokonaisuudessaan hoikempi. Taipuman osalta
verkkokaarisilta osoitti rakenteen jäykkyyden, jonka takia liikennekuorman aiheuttama tai-
puma jäi merkittävästi suunnitteluohjeiden raja-arvoja pienemmäksi.

Tutkimuksen lopuksi vertailtiin verkkokaarisiltaa ja tavallista kaarisiltaa pystysuorilla riip-
putangoilla. Tutkimuksessa huomattiin, että riipputankokuvion vaikutus kaaren voimasuu-
reisiin on merkittävä. Verkkokaarisillan taivutusmomentti oli noin 90 %:a pienempi kuin
vertailtavan sillan, mikä näkyi välittömästi rakenteiden poikkileikkauksissa. Tavallisen kaa-
risillan poikkileikkaukseksi muodostui 1550 mm x 1000 mm kokoinen massiivinen poikki-
leikkaus, mikä on pinta-alaltaan 75 % suurempi kuin verkkokaarisillassa. Taipuman osalta
verkkokaarisilta muodostui selvästi paremmaksi vaihtoehdoksi, sillä sen taipuma oli vain 33
% tavallisen kaarisillan taipumasta. Tutkimuksen lopuksi vertailtiin lisäksi kustannuksia
edellisistä silloista kaaren ja riipputankojen osalta. Vertailun perusteella todettiin, että verk-
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kokaarisilta ei tarjoa tässä tilanteessa taloudellista etua. Tätä tulosta täytyy kuitenkin arvi-
oida kriittisesti, sillä verkkokaarisilta on oletettavasti kannen osalta hoikempi ja edullisempi
ratkaisu. Verkkokaarisilta on rakenteena myös esteettisempi ja hoikempi, minkä takia se
nousee esteettisten tekijöiden takia paremmaksi vaihtoehdoksi.

Työn tavoitteena oli tutkia verkkokaarisillan toimintaa ja analysoida liimapuun soveltu-
vuutta kaaren rakennusmateriaaliksi. Tutkimus osoitti, että verkkokaarisilta tarjoaa raken-
teellisesti merkittävän mahdollisuuden rakentaa hoikkia pitkän jännevälin puusiltoja. Jänne-
mitaltaan sillan käyttöalue soveltuu hyvin 60–80 metriä pitkille silloille. Puukaaren säily-
vyyden osalta tutkimuksessa havaittiin, että kaari tulee suojata kyllästyksen lisäksi erillisellä
verhouksella. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin olettaa, että liimapuukaaren on
mahdollista saavuttaa 100 vuoden käyttöikä. Tutkimuksessa onnistuttiin analysoimaan verk-
kokaarisiltaa liimapuukaarella, joten tutkimuksen tavoitteet täyttyivät hyvin. Tutkimuksessa
ilmeni kuitenkin myös muutamia jatkotutkimusaiheuta, jotka on esitetty tarkemmin seuraa-
vassa luvussa.

4.1 Jatkotutkimusaiheet

Puurakenteiden säilyvyyttä tarkasteltaessa huomattiin, että puun käyttöikä voi saavuttaa 100
vuoden käyttöiän, mikäli kaaren suojaus ja huolto onnistuvat. Nykyiset puurakenteiden eu-
rokoodit EN 1995-1-1 ja EN 1995-2 eivät tarjoa kuitenkaan erillisiä metodeja ja ohjeita puu-
siltojen käyttöiän ja vaurioitumisen arvioimiseen, vaan ne esittävät joitakin yleisiä ehdotuk-
sia puun säilyvyyden parantamiseen. Tämän takia puusiltojen vaurioitumista on hankalaa
arvioida ja suunnitella etukäteen. Ohjeiden puuttumisen takia puusiltojen käyttöiän tarkempi
tarkastelu ja tutkiminen suositellaan jatkotutkimusaiheeksi. Jatkotutkimusaiheeksi suositel-
laan lisäksi varioituneen puurakenteen korjausmenetelmien tutkimista.

Toinen jatkotutkimusaihe liittyy liimapuukaaren liitoksiin. Rakenteiden väliset liitokset ai-
heuttavat usein ongelmakohtia silloille. Erityisesti puusilloilla ongelmat voivat ilmetä lyhy-
enä käyttöikänä. Tämän johdosta erilaisten liitosten toimintaa ja säilyvyyttä olisi tärkeää
analysoida tarkemmin.

Pitkiä puusiltoja on Suomessa vähän, jonka takia niiden elinkaarikustannuksia on hankala
arvioida ja ne eivät ole yhtä selkeästi tiedossa kuin tavallisten betoni- ja terässiltojen. Elin-
kaarikustannusten arvioiminen on kuitenkin tärkeää, koska siitä saadaan paljon tietoa sillan
elinkaaren ja kannattavuuden arviointiin. Tämän takia puisen verkkokaarisillan elinkaari-
kustannusten tarkempaa tutkimista suositellaan jatkotutkimusaiheeksi, jotta sillan taloudel-
lisuutta ja sen elinkaaren aikana muodostuvia korjauskustannuksia pystyttäisiin arvioimaan
tarkemmin.
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Käytetyt alkuhäiriöt:

Vinouden φ arvoksi radiaanina asetetaan vähintään:

φ	 = 0,005  , kun h > 5 m.

Nuolikorkeuden e arvona käytetään vähintään arvoa (kuva 1):

e = 0,0025*l.

Kuva 1, Alkuhäiriö symmetriselle (ylempi) ja epäsymmetriselle (alempi) kuormalle.
(SFS-EN 1995-2, 2016)
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Kuva 3, Havainnekuva sillasta, kun geometrinen epälineaarisuus huomioitu alkuhäiri-
öllä.

Kuva 2, Havainnekuva sillasta, kun geometrinen epälineaarisuus huomioitu ilman alku-
häiriötä
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