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Järvenpää, Esko, Optimal arch shape for tied-arch bridges. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Technology
Acta Univ. Oul. C 785, 2021
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

Arch bridges have lagged behind cable-stayed bridges in the development of their respective
design and construction technologies. Attempts to close this cap, however, have been made. It is
customary to let the rise ratio, i. e. the span-length divided by the height of the arch, vary from 4
to  7. The importance of exact shape and optimal height of the arch is often left unexplored.

In this study, the optimal parameters of parabola, catenary and constant-stress arch shapes are
derived analytically applying the so-called force-length method. The calculated maximum span
lengths of the arches, based on compressive stresses, reveal clear differences in the effectiveness
of aforementioned arch types.

In the present study, an iterative solution for a momentless, either symmetric or asymmetric
arch is developed. The calculation method is based on graphical statics and vector algebra. The
method is valid for tied-arch bridges with permanent loads. In addition to the shape of the arch,
the cross-sectional areas of the arch, hanger-cables and tie-tendons are obtained. For parabolic
arch bridges, the optimal heights according to minimum costs are solved analytically. The iteration
procedure is applied to calculate the cost-optimal rise ratios of catenary and constant-stress tied-
arch bridges, respectively. The effect of the arch height on costs is studied by three different
methods.

Cost-optimal bridge arch heights are greater than those conventionally used. According to the
study, the optimal height ratio l/h of a steel tied-arch varies from 2.8 to 4.4, when the span of the
bridge increases from 100 meters to 700 meters. The results are based on symmetrical arches and
vertical hanger-cables. The optimal rise ratio increases when the span of the bridge increases. The
most optimal structural arch shape is a constant-stress arch.

The study guides the designers to find the correct momentless shape for the arch before it is
worthwhile to begin detailed modelling of the bridge with computer programs. Bridge
constructors can develop, in the ways presented in the thesis, their own parameters to find optimal
arch bridge solutions enhanced by their own experience and cost knowledge.

Keywords: arch, catenary, constant-stress arch, graphic statics, momentless arch,
optimal shape, parabola, tied-arch bridge





Järvenpää, Esko, Yläpuolisen siltakaaren optimaalinen muoto. 
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Tiivistelmä

Kaarisillat ovat jääneet sillanrakennustekniikan kehityksessä taustalle verrattuna vinoköysisiltoi-
hin. Elpymistä on kuitenkin ollut nähtävissä. Kaaren korkeussuhteina, jännemitta jaettuna kaaren
korkeudella, on totuttu käyttämään suhteita 4– 7. Tarkan muodon ja korkeuden merkitys kaaren
optimaalisuuteen on jäänyt usein tutkimatta.

Tutkimuksessa johdetaan optimaalisten muotojen tunnusluvut paraabeli-, katenaari- ja tasa-
jännityskaarelle analyyttisesti voimapituusmenetelmällä. Puristusjännityksien mukaisesti laske-
tut kaarien maksimijännemitat paljastavat edellä mainittujen kaarityyppien tehokkuuksien selvät
erot.

Tutkimuksen yhteydessä on kehitetty kaaren taivutusmomentittoman muodon iteratiivinen
ratkaisu sekä symmetrisille että epäsymmetrisille kaarille. Laskentamenetelmä perustuu graafi-
seen statiikkaan ja vektorialgebraan. Menetelmää sovelletaan kaarisillan pysyville kuormille.
Tuloksina saadaan kaaren muodon lisäksi kaaren, ripustusköysien ja vetojänteiden poikkileik-
kausten pinta-alat. Paraabelikaariselle sillalle ratkaistaan minimikustannusten mukaiset optimaa-
liset korkeudet analyyttisesti. Iterointimenettelyllä lasketaan vastaavasti taivutusmomentittoman
katenaarikaaren ja tasajännityskaaren mukaisten siltojen kustannusoptimaaliset korkeussuhteet.
Kaaren korkeuden vaikutusta kustannuksiin tutkitaan kolmella eri menetelmällä.

Kaarien kustannusoptimaaliset korkeudet ovat suurempia kuin tavanomaisesti käytetyt kor-
keudet. Tutkimuksen mukaan teräsrakenteisen siltakaaren optimaalinen korkeussuhde l/h muut-
tuu arvosta 2,8 arvoon 4,4 sillan jännemitan pidentyessä 100 metristä 700 metriin. Tutkimustu-
lokset perustuvat symmetrisiin kaariin ja vertikaalisiin ripustusköysiin. Korkeussuhde kasvaa
sillan jännemitan lisääntyessä. Optimaalisin kaaren rakenteellinen muoto on tasajännityskaari.

Tutkimus ohjaa suunnittelijat hakemaan kaarelle taivutusmomentittoman muodon ennen kuin
sillan tarkkaa mallintamista tiekoneohjelmilla kannattaa aloittaa. Siltojen toteuttajat voivat tutki-
muksessa esitetyillä tavoilla kehittää omat, kokemukseensa ja kustannustietouteensa perustuvat
laskentaparametrinsa optimaalisen kaarisiltaratkaisun löytämiseksi.

Asiasanat: graafinen statiikka, kaari, katenaari, optimaalinen muoto, paraabeli,
taivutusmomentiton kaari, tasajännityskaari, yläpuolinen kaarisilta
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Esipuhe 

Kovin yleistä ei ole innostua tutkimuksen tekemiseen vasta varsinaisen työuran 

jälkeen, kuten on käynyt tämän väitöstutkimuksen tekijälle. Yksi motivoiva tekijä 

oli IABSE Foundationin tunnustuspalkinto The Anton Tedesko Medal, joka 

myönnettiin minulle vuonna 2015. Osallistuminen kansainväliseen, siltoja 

koskevaan tieteellisen artikkelin palkintokilpailuun aiheena vinoköysisillan 

kaareva pyloni, johti ajatukset kaarirakenteisiin. Kiinnostus heräsi graafisen 

statiikan ja vektorialgebran mukaiseen taivutusmomentittoman kaarisillan 

ratkaisuun.  

Kun laskelmat kaarista kehittyivät pidemmälle, syntyi ajatus mahdollisuudesta 

tehdä kaarisilloista väitöstutkimus. Oulun yliopiston professori Rauno Heikkilän 

rohkaisu ja keskustelut hänen kanssaan vahvistivat ajatusta. Päätös ilmoittautua 

yliopistoon jatko-opiskelijaksi toteutui, kun professori Antti Niemen valinta 

pääohjaajaksi ja sillanrakennuksen emeritusprofessori Aarne Jutilan suostuminen 

ohjaajaksi varmistuivat. 

Työn aikana käsitykseni yliopiston toiminnasta muuttui. Positiivinen yllätys oli 

yliopiston käytävillä tunnistettavissa oleva innostava aktiivisuus. Vanhempi 

väitöstutkijakaan ei ollut vieroksuttu näky vaan sopeutui kokonaiskuvaan hyvin 

ilman ikäsyrjintää. Jatko-opiskelijoiden kannustus ja tukeminen toimivat 

mielestäni yliopistolla esimerkillisesti. 

Miksi tekniikan alan monografia suomen kielellä? Alussa oli selvää, että 

väitöskirjasta tulee englanninkielinen. Sillanrakennuksen kansainvälinen kieli on 

englanti. Alalla on tapana, että käytäntöä lähellä olevat tutkijat ja alan ammattilaiset 

laativat artikkeleita kansainvälisiin konferensseihin. Tätä polkua alkoi tämäkin 

tutkimus kuudella artikkelilla, joista neljään viittaan myös tässä väitöskirjassa. En 

malta olla mainitsematta, että ahaa-elämys tutkimuksen tuloksista syntyi lumesta 

rakennettavia kaaria käsittelevän artikkelin laskelmien yhteydessä. Minulle syntyi 

käsitys, ettei kaaria suunnitella optimaalisilla muodoilla. 

Keskustelu suomen kielellä julkaistuista tutkimuksista ja niiden vähäisyydestä 

käänsi ajatukseni kuitenkin suomenkielisen monografian kirjoittamiseen. 

Keskustelut seurantaryhmässä äidinkielen positiivisista puolista kotimaiselle 

tutkimukselle johtivat lopulliseen päätökseeni. 

Haluan kiittää pääohjaajaani professori Antti Niemeä motivoivasta ohjauksesta, 

jossa korostui rakenteiden mekaniikan ja analyyttisten ratkaisujen täsmällisyyden 

merkitys. Parhaat kiitokset emeritusprofessori Aarne Jutilalle sillanrakennuksen 

tutkimuspolulla pysymisestä. Käydyt avartavat keskustelut ja täsmälliseen tekstiin 
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ohjaukset olivat innostavia ja kannustivat jatkamaan kohti tavoitetta. Parhaat 

kiitokset myös professori Rauno Heikkilälle käydyistä keskusteluista ja 

väitöskirjan rakennekokonaisuuden ohjauksesta työn alussa. 

Haluan esittää kiitokset seurantaryhmän puheenjohtajalle FT, dosentti Jukka 

Kemppaiselle ja ryhmän jäsenille emeritusprofessori Mauri Haatajalle ja professori 

Juhani Niskaselle. Keskustelut seurantaryhmässä rohkaisivat jatkamaan tutkimusta. 

Parhaat kiitokset käsikirjoituksen tarkastuksesta TkT Alexis Fedoroffille ja 

professori Jani Romanoffille. Palaute johti tärkeisiin parannuksiin ja samalla 

väitöskirjan rakenne ja rinnastus tieteelliseen viitekehykseen selkeytyivät. 

Kiitokset kuuluvat myös suomen kielen tekstin huolellisesta oikoluennasta FM 

Jutta Postille. Kiitokset professori Anssi Laaksoselle lupautumisesta 

vastaväittäjäksi. Kiitokset Acta Universitatis Ouluensis- sarjatoimituksen TkT Jani 

Peräntielle väitöskirjan viimeistelyvaiheen erinomaisesta ohjauksesta ja 

korjauksista. 

Tutkimustyön tukemisesta kiitän pitkäaikaisen työnantajani WSP:n 

sillansuunnittelun organisaatiota, joka teki mahdolliseksi kongressiesitelmät 

Yogjakartassa, Lissabonissa, Portossa ja New Yorkissa. Parhaat kiitokset diplomi-

insinööri Sami Soppelalle esimerkkisillan tarkistuslaskelmista 

elementtimenetelmällä sekä myös yhteisistä vinoköysisilta-artikkeleista 

tutkimustyön aikana.   

Kauneimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin vaimolleni Paulalle. Hän on jaksanut 

huolehtia hyvinvoinnistani ja kuunnellut päivittäin eteen tulleita ongelmiani ja 

onnistumisiani, ei pelkästään arkielämässä vaan myös tutkimustyössä ja sen 

kieliasun muokkaamisessa. 

Toiveeni on, että tästä työstä olisi todellista hyötyä sillansuunnittelijoille – jopa 

niin, että uusia maamerkkisiltoja syntyisi myös kaarisilloista. 

Oulussa 20.1.2021  Esko Järvenpää 
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Symbolit 

A poikkileikkauksen pinta-ala 

Ai poikkileikkauksen ideaalinen pinta-ala 

Ab betonin pinta-ala 

Al poikkileikkauksen pinta-ala kaaren laella 

Alaippa laipan pinta-ala 

Ap paarreputken pinta-ala 

A(s) tasajännityskaaren muuttuva pinta-ala 

At teräksen pinta-ala 

Ax poikkileikkauksen pinta-ala 

Ca kaaren suhteellinen kustannuskerroin 

Ch ripustusköysien suhteellinen kustannuskerroin 

Ct vetojänteiden suhteellinen kustannuskerroin 

Cah kaaren kustannuskerroin lineaarisella hinnanmuutoksella 

Cahh kaaren kustannuskerroin parabolisella hinnanmuutoksella 

Cath kokonaiskustannus 

Cjm kustannusmuutos jännemitan mukaisesti 

C1,2 integrointivakioita 

C100 kantavien rakenteiden kustannus jännemitalla 100 metriä 

Eb betonin kimmokerroin 

Et teräksen kimmokerroin 

Fv köyden voima 

G rakenteen muotokuvio 

H vaakavoima 

I jäyhyysmomentti 

Ikaari kaaren jäyhyysmomentti 

Ipalkki palkin jäyhyysmomentti 

L jänneväli 

LM1 liikennekuorman kuormakaavio 

M taivutusmomentti 

M0 yksinkertaisen palkin taivutusmomentti 

Mkaari kaaren taivutusmomentti 

Mpalkki palkin taivutusmomentti 

R kaaren aksiaalinen voima, normaalivoima 

R1…n kaarielementin aksiaalinen voima 

R(x) kaaren aksiaalinen voima kohdassa x 
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ᴦ rakenteen muotokuvion projektio 

ᴦ* voimakuvion projektio tasolla 

V vertikaalinen voima, tukireaktio 

Wi ideaalinen taivutusvastus 

a katenaarin parametri 

b tasajännityskaaren parametri 

c kaaren pituus 

d palkin korkeus 

dyk katenaarin vertikaalinen korkeusero paraabeliin 

dyt tasajännityskaaren vertikaalinen korkeusero paraabeliin 

e kustannusten muutos 

g maan vetovoiman kiihtyvyys 

g1,2 vertikaalisia kuormituksia 

h korkeus 

hp paarreputkien keskiöetäisyys 

hj esitaipuma 

k kulmakerroin, aputermi lineaariselle kustannusmuutokselle 

l jännemitta, jänneväli 

lmax jännemitan maksimi 

lr ripustusköysien välimatka 

n teräksen ja betonin kimmokertoimien suhde, lukumäärä 

p  tasainen kuorma, aputermi kustannusmuutokselle 

r telinerakenteiden yksikkökustannus, kuormien suhde 

ri kaaren voimavektori 

s köyden pituus, kaaren korkeussuhde, pituusmitta 

svk katenaarin ja paraabelin korkeuseron maksimikohdan sijainti 

svt tasajännityskaaren ja paraabelin korkeuseron maksimikohta 

t paksuusmitta, normaalijännitys, pituusmitta 

q kuormitus, kokonaispaino 

qi kaaren kuorma kaaren pituusyksikölle 

qi kaaren kuormavektori 

vi ripustusköyden voimavektori 

w vertikaalinen kuorma pituusyksikölle 

wi vertikaalinen kuorma, jäykistyspalkin paino pituusyksikölle 

wi jäykistyspalkin kuormavektori 

z parametri 

z̅ parametrin z arvo 
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α kulma, vertikaalikuorman ja vaakavoiman suhde 

β kulma, kaaren pituusyksikön painon ja vaakavoiman suhde 

φ kulma 

σ normaalijännitys 

𝜎  normaalijännityksen lisä kaarelle 

σs taivutusmomentista sallittava normaalijännitys kaarelle 

𝛾 teräksen ominaispaino 

ρ kaarimateriaalin tiheys 

ρL köysimateriaalin tiheys 

ƞ apumuuttuja 
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1 Johdanto 

Kaari kantavana rakenteena on ollut tunnettu jo noin 3 000 vuotta. Vanhimmat 

säilyneet ja vielä käytössä olevat sillat ovat kaarisiltoja. Kilpailtaessa siltatyyppien 

pisimmistä jänneväleistä kaaret ovat kolmannella sijalla. Niiden edellä ovat 

riippusillat ja vinoköysisillat. Teoreettisesti, rakennusmateriaalien maksimaalisten 

jännitysten perusteella, materiaalin omapainolla mitoitettuna kaarella päästään 

pidempään maksimijännemittaan kuin riippuköydellä. Kaaressa poikkileikkauksen 

pinta-alaa voidaan kasvattaa puristusjännityksen mukaan ja säilyttää vakiojännitys. 

Kaari on silloin muodoltaan tasajännityskaari, jossa kaaren poikkileikkaus seuraa 

kaaren puristusvoiman suuruutta (Järvenpää & Jutila, 2019). Riippuköydessä taas 

poikkileikkaus on vakio, jolloin sen jännitys kasvaa lähestyttäessä köyden tukia. 

Ketjukäyrän kääntäminen ylösalaisin tuottaa samanmuotoisen kaaren, jossa on 

vain keskeistä puristusjännitystä. Tämän periaatteen julkaisi Robert Hooke vuonna 

1675 latinankielisessä muistiossaan. Englannin kielelle käännettynä hän toteaa 

(Heyman, 1998, s. 40): 

As hangs the flexible line so, but inverted will stand the rigid arch. (Robert Hooke, 

1675). 

Leonardo da Vinci ja Galileo Galilei edustivat näkemystä, että ketjukäyrän muoto 

on paraabeli (Bukowski, 2008). Hooke oli selvillä, että kaari ei ole paraabeli, mutta 

hän ei onnistunut löytämään matemaattista kaavaa kaaren muodolle. 

Katenaarikaaren analyyttinen ratkaisu julkaistiin vuonna 1691. Ratkaisun 

kehittäjiksi mainitaan keskenään kilpailevat tiedemiehet Leibniz, Huyghens ja 

Bernoulli (Bukowski, 2008; Hann, Moseley, Stevenson, Hosking, & Huges, 1843; 

Heyman, 1998). Kaaren muoto onnistuttiin johtamaan käyttämällä hyväksi 

Newtonin ja Leibnizin julkaisemia differentiaali- ja integraalilaskennan periaatteita 

(Alassi, 2019). 

Optimaalisin rakenne kantavan materiaalin minimin perusteella 

tasajakautuneelle vertikaalikuormalle kahden tukipisteen välillä johtaa 

paraabelikaareen. Tällöin kaarella on vain keskeistä puristusta. Kaaren kannassa 

kaaren tangentin kulma vaakatason suhteen on silloin 60 astetta. Kaaren 

korkeussuhde l/h on 2,309 (Tyas, Pichugin & Gilbert, 2010). Edellä mainittu 

korkeussuhde antaa viitteen myös siltakaarien optimaalisesta korkeussuhteesta.  

Kaaren korkeus silloissa on usein valittu maiseman ja kaaren esteettisen 

yhteensopivuuden perusteella.  Fritz Leonhardt on todennut: 
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The shallower the archspans, the more daring these bridges look. Span/rise ratios 

up to 12 are possible (Leonhardt, 1982, s. 41). 

Christian Menn on todennut kaarien korkeudesta ja siltojen estetiikasta: 

The ratio of arch span to rise l/h, should be chosen between 2 :1 and 10 :1. 

Reducing l/h below 2 :1 results in an awkward appearance and substantially 

increases in construction cost (Menn, 1990, s. 383).  

Economy and elegance cannot be optimized independently of each other. For a 

wide range of cases, these two objectives are closely related (Menn, 1996, s. 96). 

Kuormaa yläpuolelta kantavan kaarisilta-ajatuksen on ensimmäisenä julkaissut 

tiettävästi Fausto Veranzio kirjassaan Machinae novae (Corradi, 2017). Kuva 1 

esittää hänen ideoimaansa puurakenteista kaarisiltaa. 

 

Kuva 1.  Valokuva Veranzion teoksessa Machinae Novae (useita versioita vuosina 1595–

1617) esitetystä kaarsillasta (Uudelleenjulkaistu CC BY-SA 4.0 lisenssin1 alainen kuva 

lähteestä Fausto Veranzio, n.d. © https://drzavno2012.pgsri.hr). 

Yläpuolisten kaarisiltojen kehitys alkoi voimakkaammin sen jälkeen, kun 

itävaltalainen insinööri Joseph Langer sai vuonna 1859 patentin teräskaarella 

jäykistetystä palkkisillasta. Siltatyyppiä on sen jälkeen kutsuttu 

langerpalkkisillaksi. Ensimmäinen merkittävä kohde oli vuonna 1881 valmistunut 

 
1 https://creativecommons org/licenses/by-sa/4.0/ 
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Ferdinands-silta yli Mur-joen Grazissa (Kuva 2). Sillan jänneväli oli 68,40 metriä 

(Pelke, 2003). 
  

Kuva 2. Postikorttikuva Ferdinandin sillasta, joka on valmistunut vuonna 1881 ja 

tuhoutunut sodassa (Postikortti: Würthle & Shon; Uudelleenjulkaistu CC BY- SA 3.0 AT 

lisenssin2 alainen kuva lähteestä Stadtmuseum Graz GmbH, n.d. © Graz Museum). 

Yläpuoliset teräsrakenteiset kaarisillat yleistyivät muun muassa USA:ssa. 

Kokemus ja tietämys kaarisilloista 1970-luvun loppupuolella käyvät ilmi USA:n 

tiehallinnon siltaosaston kaarisiltoja käsittelevästä julkaisusta (Nettleton & 

Torkelson, 1977). Seuraava kappale on suora lainaus edellä mainitusta teoksesta.  

An increase of rise decreases arch thrust inversely with the rise-to-span ratio, 

reducing the axial stress from dead load and live load and bending stress from 

temperature change. The axial tension tie, if used, is also decreased in the same 

way. Offsetting these effects from standpoint of economy is the increased length 

of arch rib. This greater length increases the quantity of steel and dead load. 

It also increases the buckling length in the plane of the arch and the moment 

magnification factor. The lengths of suspenders are increased. The total length 

of lateral bracing between the ribs is increased, and the wind overturning and 

stresses are increased. Many existing tied arches have a rise to span ration of 

about 0.2. (Nettleton & Torkelson, 1977, s. 14) 

 
2 https://creativecommons.org/licences/by-sa/3.0/at/ 



22 

Tekstin tavoitteena on ohjeistaa yläpuolisen kaarisillan taloudellista suunnittelua. 

Siinä todetaan, että kaaren korkeuden nostaminen pienentää kaaren puristusvoimaa 

ja kaarisillan jäykistyspalkin vetovoimaa, mutta samalla kaaren ja ripustusköysien 

pituuksien kasvaminen lisää kustannuksia. Vaikutus kokonaiskustannuksiin jää 

kuitenkin avoimeksi. 

Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että yläpuolisen kaarisillan kaarelle on 

analyyttisesti ja numeerisesti löydettävissä optimikorkeus, joka antaa sillan 

kokonaiskustannuksille minimin. 

Tutkimuksessa on ratkaistu yläpuolisille kaarisilloille kustannusoptimaaliset 

korkeudet kaaren, ripustusköysien ja vetojänteiden jännitysten sekä 

yksikköhintojen perusteella. Kaaren materiaalimäärien minimointi edellyttää 

kaarelta puristusvoiman epäkeskisyyden minimointia (Marano, Tretadue, Grego, 

Vanzi, & Briseghella, 2018). Optimaalinen rakenne saadaan iteroimalla 

taivutusmomentiton kaari ja kustannusten minimin antava korkeus. Tutkimuksessa 

on esitetty graafisen statiikan ja vektorialgebran mukainen menettely 

momentittoman muodon löytämiseksi. 

Kaaren muodon valinta on kaarisiltaan liittyvä tärkeä, esteettinen 

suunnittelukysymys. Rakenteellisen toiminnan määräävä painopisteakselin 

tehokkain muoto ei ole ristiriidassa esteettisen suunnittelun kanssa. 

1.1 Yläpuolisten kaarisiltojen jännemitan kehitys 

Kuvassa 3 on esitetty sellaisten vuoden 1925 jälkeen valmistuneiden kaarisiltojen 

valmistumisvuodet ja jännemitat, joiden jänneväli on 300 m tai enemmän (List of 

longest arch bridge spans, n.d.). Tilastossa on yhteensä 90 siltaa, joista 73 on 

valmistunutta ja 12 rakenteilla. Kuvasta 3 voidaan havaita edellä mainittujen 

kaarisiltojen yleistyminen 2000-luvulla. Myös jännemitan kasvua on havaittavissa. 

Kuvan 3 yhteensä 90 sillasta 53 sijaitsee Kiinassa. 
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Kuva 3. Rakennettujen ja rakenteilla olevien kaarisiltojen jännemitta (jännemitta-alue 

≤ 300 m) eri rakennusvuosina (Data lähteestä List of longest arch bridge spans, n.d.). 

Kaarisiltojen suurin jänneväli oli vielä vuoteen 1991 asti suurempi kuin 

rakennettujen vinoköysisiltojen jänneväli. Tuolloin Norjaan valmistuneen 

Skarsundet-sillan jänneväli, 530 metriä, ylitti vuonna 1931 New Yorkiin 

valmistuneen Bayonne-sillan jännevälin, joka oli 510,54 metriä (Duan, 2014; List 

of longest cable-stayed bridge spans, n.d.). Vinoköysisiltojen pisin jänneväli on 

toistaiseksi 1 108 metriä. Se on Vladivostokiin vuonna 2012 valmistuneessa 

Russky Island -vinoköysisillassa. Kuvassa 4 on esitetty kaarisiltojen ja 

vinoköysisiltojen jännemitan kehityksen keskinäinen vertailu. Kuvan jännemitat ja 

vuosiluvut perustuvat edellä mainittujen lähteiden tietoihin. 

 

Kuva 4. Vinoköysisiltojen ja kaarisiltojen jännemitan maksimin kehitys (Data lähteistä 

List of longest arch bridge spans, n.d. ja List of longest cable-stayed bridge spans, n.d.). 

Kiinassa on jatkuvasti rakenteilla ja suunnitteilla uusia pitkäjänteisiä kaarisiltoja 

(Zheng & Wang, 2018). Kaarisiltojen jännemitan ennätys on ollut Kiinassa vuonna 
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2009 Jangtse-joen ylittävän Chaotianmen-sillan valmistumisesta lähtien 552 metriä 

(Kuva 5). Uusin ennätys syntyikin, kun 575 metrin jännemittainen Pingnan-silta 

avattiin liikenteelle vuoden 2020 lopussa.  Suurin jännemitta kasvaa 600 metriin, 

kun Longtan Tianhu-silta valmistuu vuonna 2023 (Bridge Design & Engineering, 

2020). Martinez (2004) on esittänyt, että kaarisiltojen jänneväli saavuttaa 

lähitulevaisuudessa 1 000 metrin pituuden. 

 

Kuva 5. Chaotianmen-sillan sivuprofiili, jossa kaaren jännemitta on 552 m 

(Uudelleenjulkaistu CC BY-SA 4.0 lisenssin3 alainen kuva lähteestä Chaotianmen Bridge, 

n.d. © Rolex 45). 

Suomessa on rakennettu 1940-luvulta lähtien muutamia perinteisiä 

langerpalkkisiltoja. Vielä käytössä olevia siltoja edustaa Tornionjoen ylittävä 

Aavasaksan silta (Kuva 6). Se on valmistunut vuonna 1965.  

 

Kuva 6. Aavasaksan silta Tornionjoen yli (Uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä 

https://visualfinland.com/ © Juha Kalaoja). 

 

 
3 https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0/ 
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Tavanomaisuudesta poikkeavia, uusia Suomessa rakennettuja kaarisiltoja ovat 

muun muassa Hennan ylikulkusilta, Auroran ylikulkusilta, Isoisän silta ja 

Ahvenkosken silta. Kuvassa 7 on esitetty Ahvenkosken uusi ja vanha silta. Uuden 

yksikaarisen sillan jännemitat ovat 22,5 + 90,0 +22,5 metriä. Vanhan sillan 

jännemitta on 65 metriä. 

 

Kuva 7. Ahvenkosken sillat, Pyhtää. Vuonna 2014 valmistunut uusi silta ja vuonna 1965 

valmistunut vanha silta (Uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä https://www.vastavalo.net/ 

© Aarno Isomäki).  

1.2 Toteutettujen kaarisiltojen korkeussuhteet 

Aikaisemmilla kokemuksilla on tärkeä merkitys uusien siltakohteiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Holvisiltoja käsittelevästä kirjasta Grandes Voutes 

voidaan lukea ajatus, että siltakaarien kehitys perustuu jo aikaisemmin 

rakennettuihin kaariin ja siinä on kysymys kokemuksesta (Sejourne, 1916.) Samaa 

periaatetta noudatetaan edelleen. 

Yläpuolisten kaarisiltojen korkeussuhde l/h on Saksassa vuosina 1926– 1958 

rakennettujen siltojen mukaan alueella 5,9– 8,8 (Wolf, 1964). Keskimääräinen 

korkeussuhde on 7,1. Siltojen jännemitat ovat alueella 41,3– 255,1 metriä. 

Kyseisessä tilastossa siltoja on yhteensä 19. Ne ovat tyypillisiä esimerkkejä 

langerpalkkisilloista. 
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Bridge Engineering Handbook mainitsee kaarisiltoja koskevassa luvussaan, 

että kaarien korkeussuhde voi vaihdella huomattavasti (Fox, 2000). Ne voivat olla 

jopa puoliympyröitä tai hyvin matalia. Foxin mukaan useimpien kaarisiltojen 

korkeussuhteen tulisi olla alueella 4,5– 6,0. 

Yläpuolissa kaarisilloissa käytetyistä korkeuksista antaa läpileikkauksen 

Gonçalvesin ja Pereiran (2012) tutkimus, joka sisältää sekä maantiesiltoja että 

rautatiesiltoja. Julkaistussa tutkimuksessa on 52 siltaa, joiden jännevälit ovat 

alueella 50– 310 metriä. Kyseisen tilaston mukaan siltojen jännemitan ja kaaren 

korkeuden korkeussuhde muuttuu likimain lineaarisesti jännemitan mukaan. 

Keskimääräinen korkeussuhde on noin 5,5. Korkeimman kaaren korkeussuhde on 

4,7. 

Kiinassa ja Japanissa rakennettujen teräsrakenteisten kaaristojen vertailevan 

tutkimuksen mukaan Kiinassa rakennettujen kaarisiltojen korkeussuhteet ovat 

keskimäärin alueella 4– 6 ja Japanissa vastaavasti 5– 7. Tutkimuksessa mainitaan, 

että korkeussuhteiden valintaa tulisi tutkia jatkossa lisää (Chen, Nakamura, Chen, 

Wu, & Nishikawa, 2013). 

Kokemukseen perustuvaa korkeuden valintaa silloille suosittaa terässiltoja 

koskeva uusi oppikirja. Siinä todetaan, että kaarille on useimmiten valittu 

korkeussuhteet alueelta 5– 6 (Lebet & Hirt, 2015). Kokonaisvaltaista sillan kaaren 

korkeuden optimaalisuutta julkaisussa ei käsitellä. 

Alankomaissa on rakennettu useita yläpuolisia kaarisiltoja. Laakeat maasto-

olosuhteet puoltavat yläpuolisten kaarisiltojen valintaa silloin, kun kansirakenteelle 

tarvitaan suhteellisen matalaa rakennekorkeutta ja sillalle pitkää jännemittaa. 

Vuoden 1970 jälkeen rakennettujen kaarisiltojen jännevälin pituus vaihtelee 

alueella 49– 295 metriä. Siltojen korkeussuhde vaihtelee alueella 5,5– 7,7 (Romeijn, 

2015). Rakennettujen siltojen lukumäärä on 22. 

Yläpuolisten kaarisiltojen statiikkaa ja dynamiikkaa koskevassa 

väitöskirjassaan Finke (2016) tutkii neljää siltaa, joiden jännevälit ovat 277 m; 

204 m; 188 m ja 163 m. Siltojen korkeussuhteet l/h ovat vastaavasti 5,00; 5,08; 

5,98 ja 6,02. 

Uusinta tutkimustietoa edustaa julkaisu Kanadan teräsrakenteisista 

kaarisilloista, joissa korkeussuhde on alueella 3,4– 12,9 (Mermigas & Wang, 2019). 

Tutkimus käsittelee yhteensä 20 siltaa. Siinä todetaan, että selvää jännemitan ja 

korkeussuhteen yhteyttä ei ole havaittavissa rakennetuista kohteista. 

Tutkimuksessa todetaan myös, että korkeussuhteen l/h valintaa alueelta 4– 6 

voidaan pitää kustannustehokkaimpana valintana. 
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1.3 Tutkimuksen tarpeellisuuden tunnistaminen 

Kaarisiltojen yleistyessä 1900-luvun alkupuoliskolla alan tutkijat, suunnittelijat ja 

rakentajat tunsivat kaaren puristuskäyrän tärkeyden. Kaaren muodoille kehitettiin 

useita laskentamenetelmiä. Katenaarin muoto tunnettiin hyvin, mutta sen 

soveltaminen muille kuin tasajakautuneelle omapainolle tuotti ongelmaa. 

Suomessa kaarisiltojen suunnittelijat käyttivät kaaren muodon laskentaan muun 

muassa Strassnerin kaavaa (Aitta, 2004). Menetelmä on likimääräinen 

taulukkolaskentamenettely, joka perustuu kaksipooliseen katenaariin (Corradi, 

1998). Ongelmana oli puristuskaaren muodon määräämiseksi tarvittava kuormitus. 

Yleisimmin kolminivelkaarissa käytettiin sillan omapainoa, kun taas 

jäykkäkantisissa kaarissa kuormitukseen otettiin 30– 50 %:n osuus 

liikennekuormasta. Yläpuolisten kaarien analysointi tehtiin usein ilman 

riipputankojen voimien säätämistä (Aitta, 2004). 

Näitä laskentamenetelmiä ei ole käytetty enää sen jälkeen, kun tietokoneet ja 

laskentaohjelmat alkoivat kehittyä 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa. 

Ensimmäiset laskentaohjelmat olivat siirtymämenetelmään perustuvia taso- ja 

avaruuskehäohjelmia. Tietokoneiden kapasiteetti rajoitti aluksi laskennan 

tehokkuutta. 

Uuden vaiheen laskentaohjelmien tehokkuuteen toivat tietokoneiden 

kapasiteetin nopea kasvu ja elementtimenetelmän kehittyminen 1970-luvun alusta 

alkaen. Ensimmäiset sovellukset perustuivat palkkielementtien käyttöön 

jäykkyysmenetelmällä. Yleinen kiinnostus siltojen suunnittelussa keskittyi 

rakenteiden analysoinnin kehittämiseen parantamalla ohjelmien käytettävyyttä. 

Monimutkaisetkin rakenteet kyettiin analysoimaan staattisesti. Tätä seurasivat 

sillansuunnitteluun kiinteästi liittyvät stabiliteetti- ja värähtelyanalyysit. 

Laskentaohjelmien yleistyminen ja parantuminen vähensivät mielenkiintoa 

rakenteiden optimaalisuuden tutkimiselta, koska mitä monimutkaisimmatkin 

rakenteet kyettiin mitoittamaan elementtimenetelmiin perustuvilla ohjelmilla. 

Käytännössä tämä on johtanut siihen, että jo suunnittelun alkuvaiheessa pyritään 

mallintamaan mahdollisimman tarkkaa kolmiulotteista rakennetta. 

Rahman ja Sinha (2015) ovat tutkineet FEM-laskelmilla yläpuolisia 

teräskaarisiltoja löytääkseen sillalle optimaalisen korkeussuhteen sillan 

taivutusmomenttien, leikkausvoimien ja siirtymien kannalta. Siltojen kaaret ovat 

paraabeleita ja saavat taivutusmomenttia myös pysyvistä kuormista. 

Laskentatulosten perusteella Rahman ja Sinha ovat esittäneet, että optimaalinen 

korkeussuhde l/h on 3,33. 
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Tutkimalla jo rakennettuja kohteita päästään hyvään käsitykseen siitä, miten 

valittu rakenne saadaan optimoitua rakenteellisten kysymysten osalta (Elrehim, Eid 

& Sayed, 2019). Johtopäätökset rakennetuista kohteista eivät kata riittävästi tiedon 

tarvetta suunnitteluvaiheessa tehtävään optimointiin. 

Kaaritutkimusten historiasta antaa selkeän käsityksen muun muassa 

Pournaghshband (2016) väitöskirjassaan. Käytännön esimerkkitapauksena hän 

laskee sillan kansirakenteen alapuolella sijaitsevan betonisen kaaren optimaalisen 

korkeussuhteen ja päätyy suosittelemaan arvoa 4. Hän toteaa, että 

puristusjännityksen minimi saadaan kaarelle korkeussuhteen ollessa alueella 2– 4. 

Pournghshband (2017) on vertaillut betonirakenteisia paraabeli- ja katenaarikaaria 

keskenään ja osoittaa paraabelikaaren taipuman kaaren laella kaksinkertaiseksi 

verrattuna vastaavan taivutusmomentittoman kaaren taipumaan. Tulos perustuu 

korkeussuhteeseen 3.  

Jännemitaltaan toiseksi pisimmän kaarisillan (Lupu-silta, jänneväli 550 metriä) 

suunnittelusta julkaistussa artikkelissa käsitellään sillan optimointia (Rucheng, Yu, 

Lijun, Min, & Bin, 2002). Silta on tyypiltään yläpuolinen kaarisilta, jossa 

kansirakenne on kaaren laen ja kannan puolivälissä. Sillan kaaren korkeussuhde l/h 

on 5,5. Kaaren pysyvien kuormien puristusjännitys on suuruudeltaan 110– 120 MPa. 

Optimoinnissa kaaren muotoa on vertailtu paraabelilla, katenaarilla ja parannetulla 

cubic spline fit -kaarella. Jälkimmäisessä menettelyssä saadaan kaaren muoto 

laskemalla taivutusmomenteille minimiarvo iteratiivisella menettelyllä (Zhang, 

Liang, Lu, Gu, & Shan, 2019). Artikkelissa ei mainita, mihin kaaren korkeuden 

valinta perustuu. Kaaren muodon optimoinnilla on saavutettu merkittävät säästöt. 

Ennen perehtymistä kaarien tutkimuksiin olin jo integroinut paraabelikaaren 

voimapituuden ja saanut derivoimalla optimaaliseksi korkeudeksi 2,309. 

Numeeriset laskelmat antoivat saman tuloksen. Lukuarvo poikkesi 

hämmästyttävästi tehokkaan kaaren korkeuden mielikuvasta. Tuota 

korkeussuhdetta oli jopa vaikea löytää julkaisuista. Sillanrakennuksen 

oppikirjoissa sitä ei toistaiseksi ole mainittu. 

Tutkimuksen tarvetta voidaan havainnollistaa likimääräisellä laskelmalla. 

Kuvan 8 esimerkissä teräsrakenteiselle yläpuoliselle kaarisillalle on laskettu 

kaarirakenteen teräsmäärät olettamalla kaaren, jäykistyspalkin vetoa ottavien 

terästen ja ripustusköysien jännitykseksi 200 MPa. Sillan jännemitta on 250 m. 

Kaaren kantaman vertikaalisen kokonaiskuorman suuruus on 0,2 MN/m. Oletetaan, 

että kokonaiskuormasta 0,02 MN/m on kaaren osuutta. Kaaren omapaino ei rasita 

ripustusköysiä. Laskenta on tehty analyyttisesti luvun 4.1 mukaisilla 

paraabelikaaren kaavoilla jännevälin l ja korkeuden h suhteilla 2, 4 ja 6. 
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Kuva 8. Teräsmäärien vertailu korkeussuhteilla 2, 4 ja 6. Kaaren jänneväli 250 m, 

vertikaalinen kokonaiskuorma 0,2 MN/m, teräsjännitykset −200 MPa ja +200 MPa. 

Voidaan todeta, että optimaalisena korkeussuhteena pidetyllä arvolla l/h = 6 

laskettu kokonaisteräsmäärä 839 513 kg on 51,0 % suurempi kuin ylikorkeana 

pidetylle kaarelle korkeussuhteella l/h = 2 laskettu teräsmäärä 556 041 kg. 

Momentittoman muodon löytäminen etenkin kuorirakenteissa on ollut 2000-

luvulla merkittävä tutkimusalue. Tuloksena on kehitetty useita kolmiulotteisten 

rakenteiden tietokoneohjelmistoja (Rippmann, Lachauer & Block, 2012). Myös 

sillansuunnitteluun on heijastunut uusia rakenteiden muotoja. Esimerkiksi kevyen 
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liikenteen siltojen kaariin on esitetty erilaisia avaruuskaarimuotoja, joille on haettu 

momentiton muoto erilaisilla köysijärjestelyillä (Jorquera-Lucerga, 2017; Todisco, 

2014). Jopa epäsymmetristä muotoakin on ehdotettu kaarisiltaan 

– maailmanennätys jännemitalla 667 m (E-architect, 2008). 

Edellä esitetyt käytännöt ja tutkimukset sekä yksinkertaiset laskelmat antavat 

viitteen tutkimuksen tarpeellisuudesta: 

– Kaari sillan kantavana rakenteena herättää edelleen mielenkiintoa. 

Taivutusmomentittoman muodon löytäminen ja tasajännityskaarien 

soveltamisen teoreettiset lähtökohdat ovat tulleet entistä tärkeämmiksi, jotta 

vuorovaikutteisia ohjelmistoja kyetään hyödyntämään mahdollisimman 

tehokkaasti. Onko kaarille löydettävissä uusia ominaisuuksia, joita ei ole 

tiedostettu? 

– Analyyttiset ratkaisut momentittomalle kaarelle perustuvat yksinkertaistuksiin 

kuormitusten ominaisuuksista. Aikaisempia tutkimuksia yläpuolisen 

kaarisillan kokonaistoimintaan perustuvista kustannuksista ei ole löydettävissä. 

Tutkimuksella selvitetään, voidaanko yksinkertaisella numeerisella 

integroinnilla ja taulukkolaskennalla löytää rakenteelle momentiton muoto ja 

kustannukset, kun sillan kaaren, ripustusköysien ja jäykistyspalkin omapainon 

kuormitukset ja niiden jakautuminen rakenteessa on otettu huomioon. 

– Käsitykseni on, että yläpuolisten kaarisiltojen muodon optimaalisuudelle on 

perusteltua tarvetta. Siltoja rakennetaan entistä vaativammille siltapaikoille. 

Harvoin enää päästään rakentamaan siltaa luonnonkauniiseen ympäristöön, 

jossa maisemaan sopeutuminen johtaa laakeaan kaareen. Tutkimuksen 

ydinkysymys on, ovatko silloissa käytetyt korkeudet olleet matalampia kuin 

kustannusoptimaaliset korkeudet. 

– Epäsymmetrisen kaaren muodon merkitys on kiinnostava kysymys. Onko 

epäsymmetriselle kaarelle löydettävissä momentiton muoto? 

– Tutkijan käsitys on, että yläpuolisen kaarisillan optimaalisen korkeussuhteen 

ja tarkan muodon tärkeyttä käytännön suunnittelussa ei ole tunnistettu. Tämä 

tutkimus pyrkii osaltaan vastaamaan näihin kysymyksiin. 
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1.4 Väitöskirjan rakenne 

1. Johdanto 

Johdanto-osassa käsitellään kaarisiltojen kehitystä ja perustellaan tutkimuksen 

tarpeellisuutta. Tämän jälkeen siirrytään tutkimuksen mukaiseen kaarisiltaan ja 

rajataan tutkimusalue. Luvussa käsitellään myös graafisen statiikan historiaa ja 

käyttöä, momentittomien rakenteiden muotojen löytämisen menetelmiä sekä 

nykyistä muotojen laskemisen uutta vaihetta kolmiulotteisessa avaruudessa. 

Lisäksi luvussa esitetään voimapituusmenetelmän sovellutus. 

2. Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaari 

Teoreettisessa osuudessa käsitellään analyyttisesti paraabeli-, katenaari- ja 

tasajännityskaari. Kaarien optimaalisia uusia tunnuslukuja lasketaan käyttämällä 

hyväksi voimapituusmenetelmää. Luvun lopussa esitetään vertailu kaarien 

teoreettisista jännemitan maksimeista korkeussuhteen ollessa muuttujana. 

3. Taivutusmomentittoman kaaren numeerinen ratkaisu 

Momentittoman kaaren iteratiivinen ratkaisu esitetään tutkimustyössä kehitetyllä 

lineaarisella ja epälineaarisella iteratiivisella laskentamenettelyllä. Sen jälkeen 

vertaillaan laskentatavan tarkkuutta analyyttisiin tuloksiin. Momentittoman kaaren 

tarkan muodon merkitys esitetään laskuesimerkin perusteella. 

4. Yläpuolisen kaarisillan kustannusoptimaalinen korkeus 

Kustannusoptimaaliset yläpuolisen kaarisillan korkeudet ratkaistaan analyyttisesti. 

Kaaren muoto on laskennassa parabolinen. Kaaren korkeuden aiheuttamia 

lisääntyviä kustannuksia arvioidaan neljällä tavalla. Kustannusoptimaalisen 

korkeuden ratkaisemiseksi esitetään matemaattiset yhtälöt. Analyyttisten 

laskelmien jälkeen lasketaan iteratiivisesti kustannusoptimaaliset korkeudet ja niitä 

vastaavat kustannukset. 
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5. Epäsymmetrisen siltakaaren optimaalinen muoto 

Sillan kaaren muotoa tarkastellaan epäsymmetrisenä. Luvussa esitetään 

epäsymmetrisen kaaren iteratiivinen laskentamenettely kaaren 

taivutusmomentittoman muodon löytämiseksi käyttäen vinoja yhdensuuntaisia 

ripustusköysiä. Kustannusvertailuja vastaavan symmetriseen kaarisiltaan tehdään 

esimerkkilaskelmilla.  

6. Sovellusesimerkki 

Käytännön siltakohteella havainnollistetaan esitetyn laskennan käyttökelpoisuutta. 

Luvussa tehdään myös esimerkkisillan momentittoman muodon ja 

paraabelimuodon välinen vertailulaskelma. 

7. Tutkimustulokset 

Luvussa esitetään johdetut optimaaliset tunnusluvat kaarille ja verrataan tuloksia 

aikaisempiin kaaria käsitteleviin tutkimuksiin. 

8. Tutkimustulosten pohdintaa 

Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvioidaan suhteessa kaarien ja 

kaarisiltojen tieteelliseen viitekehykseen. Lisäksi luvussa kartoitetaan 

jatkotutkimusten tarvetta. 

9. Yhteenveto 

1.5 Tutkimuksen kaarisilta 

Tutkimuksen kaarisilta on ulkoisena staattisena rakennesysteeminä yksinkertainen 

palkki. Silta on laakeroitu toisesta päästä kiinteillä, kiertymän sallivilla laakereilla, 

ja toisen pään laakerit sallivat kiertymän lisäksi vapaan pituussuuntaisen liikkeen. 

Kaarirakenteen kantojen vaakasuuntainen voimakomponentti otetaan vastaan 

kaaren kantoja yhdistävällä vetovoimaa ottavalla rakenteella. Sisäisesti rakenne on 

staattisesti useamman kerran määräämätön rakenne. Kaari sijaitsee sillan 

kansirakenteen yläpuolella. Sillan ripustusköydet ovat yhdensuuntaiset ja 

vertikaaliset. Erikoistapauksena käsitellään siltaa myös vinoilla yhdensuuntaisilla 
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ripustusköysillä. Yläpuolisen kaarisillan toimintaperiaatetta ja rakenteista käytettyä 

terminologiaa havainnollistavat Kuvat 9, 10, 11 ja 12. Silta oletetaan tasomaiseksi 

rakenteeksi, joka kuormitettuna pysyy tasossaan. 

 

Kuva 9. Tyypillisen yläpuolisen kaarisillan sivukuvapiirros. 

Kuvassa 10 on esitetty periaatteellinen poikkileikkauspiirustus Kuvan 9 mukaisen 

yläpuolisen kaarisillan päällysrakenteesta. Jäykistyspalkin rakenne muodostuu 

pituussuunnan kannatinpalkeista, poikkipalkeista ja betonirakenteisesta 

kansilaatasta, joka toimii liittorakenteisena sekä pituus- että poikittaissuunnassa. 
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Kuva 10. Yläpuolisen kaarisillan päällysrakenteen poikkileikkauspiirustus. 

Kuvan 10 mukaisessa sillassa kaaret ovat vertikaalisuuntaiset ja ne on sidottu 

poikittaisessa suunnassa toisiinsa kaaria yhdistävillä vaakasiteillä. Ripustusköydet 

on ankkuroitu kansirakenteen poikkipalkkeihin. Kaarien rakenne muodostuu 

teräskotelo- tai teräsputkirakenteesta. 

Kuvassa 11 on esitetty havainnollistava luonnospiirustus yläpuolisen 

kaarisillan rakenteesta. 

 

Kuva 11. Periaatepiirros yläpuolisen kaarisillan kantavista rakenteista. 

Kuva 12 esittää tutkimuksen mukaisen kaarirakenteen periaatteen. Ripustusköydet 

käsitellään analyyttisissa laskelmissa verhomaisena rakenteena. Vastaavissa 

numeerisissa, optimaalisen korkeuden laskelmissa ripustusköydet sijaitsevat 
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jokaisessa kaaren solmupisteessä. Jäykistyspalkin kuorma kannatetaan 

ripustusköysillä. 

 

Kuva 12. Yläpuolinen kaarisilta tutkimuksessa. 

Optimaalisten korkeuksien tulokset tutkimuksessa on laskettu teräsrakenteiselle 

kaarelle. Laskennat perustuvat teräksen pysyvien kuormien jännityksille −75 MPa 

ja −150 MPa. Jännitykset on valittu ottaen huomioon yleisesti käytössä olevat 

rakenneteräslaadut S355, S420 ja S460 (SFS, 2019). 

Tutkimuksessa käsitellään esimerkkilaskelmilla myös betonitäytteistä 

teräsputkikaarta. Tarkempia kestävyystarkasteluja ei liittokaarelle tehdä. 

Ripustusköysien voima säädetään jännittämällä. Rakenteeltaan ne vastaavat 

vinoköysisiltojen köysien rakenteita, joissa käytetään korkealujuuksisia 

jänneteräspunoksia. Yleisesti käytetyt teräksien lujuusluokat fp0,2k / fpuk ovat 

1 570 N/mm2 / 1 770 N/mm2 ja 1 630 N/mm2 / 1 860 N/mm2 (Suomen 

betoniyhdistys, 2016). 

Tutkimuksen sillassa kaaren kantoja toisiinsa sitova vaakavoima otetaan 

vastaan vetojänteillä. Niissä käytetään samoja teräslaatuja kuin ripustusköysissä. 

Niiden rakenne on samanlainen kuin betonisiltojen ulkopuoliset jänneteräsyksiköt 

(unbonded tendons). 

Sillan kaari ja liikennekuormaa kannattava jäykistyspalkki liitetään toisiinsa 

vasta pysyvien kuormien jännittämisen jälkeen momenttijäykästi. Vetojänteiden 

jännittämisellä ennen yhdistämistä voidaan kompensoida kaaren 

kokoonpuristumisesta syntyneet kaaren taivutusmomentit. Valmiissa sillassa 

vetovoimat otetaan vastaan jäykistyspalkilla. 

Tässä työssä tutkitaan paraabelia, katenaaria ja tasajännityskaarta, joille 

lasketaan optimaalisia tunnuslukuja materiaalin minimimäärän ja jännitysten 



36 

minimin perusteella. Kaarelle lasketaan geometrinen muoto, joka tuottaa sillan 

pääsuunnan kantaville kaarirakenteille kustannusten minimin. Muoto sisältää 

kustannusoptimaalisen korkeuden ja kaaren tarkan muodon. 

Tutkimuksen kustannusvertailut perustuvat materiaalien määriin ja 

yksikköhintoihin. Kustannukset ovat aina aikaan, paikkaan, kokemukseen ja 

tavoitteisiin sidottu suure, ja se on kullekin toimijalle erilainen. Tämän tutkimuksen 

tuloksia voidaan soveltaa tapauskohtaisesti. 

1.6 Käytettyjen termien synonyymit ja englanninkieliset vastineet 

Tutkimuksessa käytetään termejä, joista kaikki eivät ole vakiintuneet suomen 

kieleen. Tutkimuksen mukaisesta sillasta käytetään nimitystä yläpuolinen kaarisilta 

tai pelkästään kaarisilta.  

Yläpuolinen kaarisilta 

Suomen kielessä siltasanastossa yläpuolisen, vetorasitetulla jäykistyspalkilla 

varustetun kaarisillan vakiintunut nimitys on langerpalkkisilta (Tie- ja 

vesirakennushallitus, 1982). Englanninkielisessä ja saksankielisessä 

siltaterminologiassa ei käytetä langerpalkki-nimitystä, ellei tarkoiteta juuri sellaista 

palkkisiltaa, joka on jäykistetty hoikalla ja suhteellisen matalalla sauvakaarella. 

Englanninkieliset termit tied-arch ja bowstring arch kuvaavat tutkimuksen 

mukaista rakennetta paremmin.  Bowstring arch antaa mielikuvan hoikasta 

vetorasitetusta palkista ja voimakkaasta kaaresta. Käännöstä englannin kielestä, 

sidottu kaarisilta, on myös käytetty (Koljonen, 2019). Saksankieliset termit ovat 

Bogenbrücke mit Zugband ja verstaifte Bogenbrücke. Termiä Langersche 

Balkenbrücke käytetään saksankielisissä artikkeleissa harvoin. 

Tutkimuksessa sillan päällysrakenne sijaitsee laakeritasojen yläpuolella. Sillan 

englanninkielinen nimi on through arch bridge. Päällysrakenne voi sijaita myös 

kaaren kantojen ja laen välisellä alueella. Englanninkielinen nimi tällaiselle sillalle 

on half-through arch bridge. Kiinalaiset käyttävät sillasta nimitystä fly-bird bridge. 

Vetojänteet sijaitsevat sillan kansirakenteen tasossa. Rakenteen tasapaino edellyttää 

päätytuille syntyvän negatiivisen tukireaktion pystysuoraa ankkurointia. 

Suomenkielistä nimitystä sillalle ei ole. Kuva 13 havainnollistaa sillan periaatteen. 
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Kuva 13. Fly-bird-silta. 

Päällysrakenne, alusrakenne ja kaarirakenteet 

Yläpuolisessa kaarisillassa päällysrakenne sisältää laakerien yläpuoliset rakenteet. 

Alusrakenteella tarkoitetaan sillanlaakereita ja niiden alapuolisia rakenteita. 

Kaarirakenteilla tarkoitetaan kaaren, vetojänteiden ja ripustusköysien 

muodostamaa kokonaisuutta sillan pääsuunnassa. 

Ripustusköydet, riipputanko 

Kansirakennetta kannattavista vertikaalisista vetorasitetuista sauvoista käytetään 

termiä ripustusköydet. Tässä tutkimuksessa ripustusköydet ovat säädettäviä 

korkealuokkaisia jänneteräsköysiä. Perinteinen suomenkielinen termi on 

riipputanko. Englanninkieliset termit ovat hanger ja suspender. Suomen kielen 

perinteinen termi pohjautuu aikaisempaan käytäntöön, jolloin köysirakenteiden 

käyttö ei vielä ollut yläpuolisissa kaarisilloissa yleistä. 

Jäykistyspalkki, kansirakenne, palkki 

Sillan liikennekuormaa kantavasta rakenteesta käytetään tutkimuksessa nimityksiä 

jäykistyspalkki, kansirakenne ja kansi asiayhteydestä riippuen. Jäykistyspalkki-

termi yhdistetään yleisemmin riippusiltoihin ja perinteisiin langerpalkkisiltoihin. 

Jäykistyspalkki-termi ei anna oikeaa mielikuvaa palkin rakenteellisesta toiminnasta 

silloin, kun kaari on taivutusjäyhä kaarirakenne. Englanninkielinen termi on tie 

girder. Saksankielinen termi on Versteiffungs Träger. 

Taivutusmomentiton rakenne 

Taivutusmomentittomalla rakenteella tarkoitetaan yläpuolista kaarisiltaa, jossa 

kaari on suunniteltu taivutusmomentittomaksi ripustusköysien ja kaaren 
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sauvaelementtien solmupisteiden kohdalla. Jäykistyspalkin momentittomuudella 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sen momenttirasitusten minimointia siten, että 

jäykistyspalkin taipuma on nolla ripustusköysien kohdalla. 

Jos erillisiä vetojänteitä ei käytetä, veto otetaan jäykistyspalkilla. Silloin palkin 

taivutusmomentti voidaan eliminoida kokonaan pysyville kuormille, kun 

ripustusköysien välisellä alueella on palkin painopisteakselilla ylöspäin aukeavan 

paraabelin muoto. Muoto riippuu kaaren vaakavoimasta ja kansirakenteen painosta. 

Vetotanko, vetojänteet 

Kaaren kantojen välinen vetovoima voidaan ottaa vastaan kaaren perustuksilla, 

jäykistyspalkilla, vetotangoilla tai jänneteräsyksiköillä. Tutkimuksen sillassa 

vetovoima otetaan vastaan jänneteräksillä, joista käytetään nimitystä vetojänteet.  

Englanninkielinen termi on tie. Niiden pääasiallinen vetovoima syntyy 

rakennusvaiheessa, ennen kuin päällysrakenteen palkit kiinnitetään jäykästi kaaren 

kantoihin. Valmiissa sillassa liikennekuorman ja muiden kuormien aiheuttama 

vetovoima rasittaa palkin ja vetojänteiden muodostamaa yhteistä poikkileikkausta. 

1.7 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimusmenetelmä asettaa tarpeen tehdä rajauksia käsiteltävään rakenteeseen ja 

sen toimintaan. Kustannusoptimaaliset kaarien korkeudet ja muodot on tutkittu 

teräsrakenteisille kaarille. Tutkimuksessa on myös käsitelty liittorakenteisia 

teräsputki- ja ristikkokaaria sekä betonirakenteisia kaaria. Tutkimustulokset 

rajoittuvat teräsrakenteisiin kaariin. 

Laskentaotaksumat 

Tutkimuksen laskentaperiaatteet noudattavat lineaarista kimmo- ja taivutusteoriaa. 

Hooken lain sekä Euler-Bernoullin taivutusteorian oletetaan olevan voimassa 

(Hooke, 1678; Timoshenko, 1953). Kaarevan rakenteen saadessa 

taivutusmomentteja poikkileikkauksen jännitys muuttuu Bernoullin otaksumasta 

lineaarisesta jännitysjakautumasta hyperboliseksi. Kun tasossaan kuormitetun 

kaarevan palkin kaarevuussäde on R ja sen suorakaidepoikkileikkauksen korkeus 

h, lineaarisena lasketun taivutusjännityksen ja hyperbolisena lasketun 

taivutusjännityksen ero on Timoshenkon ja Youngin (1965) mukaan 3,2 % kun R/d 

= 10. Käytännön laskelmat voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella lineaarisena 
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silloin, kun R/d ˃ 10. Siltakaarissa ollaan selvästi suuremmissa suhdelukujen 

arvoissa. 

Tutkimus perustuu kaaren taivutusmomentittomaan muotoon. Kaari saa silloin 

vain keskeistä puristusjännitystä. Kaarta eivät rasita tällöin myöskään 

leikkausvoimat. Kaaren materiaaliominaisuuksia ja käyttäytymistä 

puristusrasitetussa tilassa ei käsitellä. Tasajännityskaaren korkeussuhteen l/h 

lähestyessä arvoa 1 kaaren poikkileikkauksen muutos on voimakasta. Tällöin 

valitut yksinkertaiset olettamat antavat aiheen tarkemmille teoreettisille laskelmille 

jännitysten jakaumasta kaaren kannan läheisyydessä. 

Tutkimuksen analyyttisissa ja iteratiivisissa laskelmissa kaari on oletettu 

kokoonpuristumattomaksi. Esimerkkilaskelmassa rakenne on mallinnettu 

rakennusmateriaalien mukaisilla kimmokertoimilla. Kaaren kokoonpuristuminen 

aiheuttaa siirtymätilan kaarelle. Tutkimuksen ydinkysymys on rakenteen tarkka 

muoto, jossa kaaren puristusvoima sijaitsee kaaren painopisteakselilla. Kaaren 

normaalivoiman aiheuttaman kokoonpuristuman mukainen siirtymätila voidaan 

kompensoida kaaren esikohotusmuodolla, mutta sillä ei saada eliminoitua 

kokoonpuristumisesta syntyviä kaaren voimasuureita (Nettleton, Torkelson 1977). 

Ne voidaan tarvittaessa eliminoida rakennusvaiheessa kaaren kantojen 

tukipisteiden siirrolla tai kaaren laella, hydraulisilla painesylintereillä tehtävällä, 

kaaren puristusvoiman lisäämisellä (Arenas, Capellan, Beade-Pereda, & Martinez, 

2008). Käytännössä kokoonpuristumisesta syntyvät voimasuureet jäävät pieniksi, 

eikä niiden eliminointi teräskaarille ole tarpeellista. Tutkimuksen 

esimerkkilaskelma havainnollistaa asiaa. 

Yläpuolisen kaarisillan stabiliteetti 

Yläpuolisen kaarisillan stabiliteetti voidaan jakaa horisontaaliseen 

poikittaissuunnan stabiliteettiin, kaaren tason suuntaiseen stabiliteettiin ja 

kaarirakenteen avaruusnurjahdukseen. Poikittaisen suunnan stabiliteetti määräytyy 

sillan kaarirakenteiden vaakatason kokonaisjäykkyydestä. Siltarakenteissa kahden 

kaaren muodostama rakenne sidotaan kaaria yhdistävillä sauvoilla tai 

ristikkorakenteilla (Ney & De Goyet, 1991). Kaarisiltoja ilman kaarien tukemista 

toisiinsa on myös toteutettu. Pisin jänneväli on 220 metriä vuonna 1964 

rakennetussa Kaiserlai-sillassa Saksassa (Structurae, 2020). Usein kaaret myös 

kallistetaan tukemaan toisiaan. 

Yläpuolisen kaaren rakenne on kokonaisuus, joka muodostuu kaaresta, 

ripustusköysistä ja vetojänteistä. Kaaren tason suuntainen stabiliteetti herättää 
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kysymyksiä. Kun kaaren korkeutta lisätään tai kaaren poikkileikkauksen 

jäykkyyksiä pienennetään, kaaren nurjahdusherkkyys lisääntyy. Kaaren 

stabiliteettia tason suunnassa ei voida laskea suoraan Eulerin nurjahduskaavalla, 

koska kaavan nurjahduspituutta ei sellaisenaan voida soveltaa kaarelle (De Backer, 

Outtier & Van Bogaert, 2014). Pelkästään ripustusköydet yksinään lisäävät kaaren 

stabiliteettia korkeussuhteilla 5– 3 noin 15– 50 % (Lebet & Hirt, 2015; Petersen, 

1980). Huomattavan paljon suurempi vaikutus on rakennekokonaisuuden 

jäykkyydellä ja rakenteiden keskinäisillä suhteilla (Petersen,1980). Petersen on 

julkaissut myös Pflügerin (1951) energiamenetelmän mukaisen ratkaisun 

taulukkomuodossa kuudelle eri korkeussuhteelle. Kaaren nurjahduskuorman 

ratkaisu voidaan löytää valitulle korkeussuhteelle esitettyjen kaavojen mukaan. 

Laskennassa otetaan huomioon kaaren ja jäykistyspalkin taivutusjäyhyys sekä 

ripustusköysien aksiaalinen jäykkyys. Vianellon menetelmällä lasketut 

nurjahduskuormat ovat noin 5 % pienempiä kuin Pflügerin kaavojen antamat 

nurjahduskuormat (Kovacs, 1974). Edellä mainittujen lähteiden mukaan tehtyjen 

laskelmien perusteella voidaan todeta, että kaaren kokonaisstabiliteetin menetys 

kaaren tasossa ei käytännön silloissa ole mahdollista, vaan todennäköisemmin tulee 

kysymykseen avaruusnurjahdus. Kaaren paikallinen stabiliteetti ripustustankojen 

välisellä alueella ei yleensä ole ongelma, mutta se tulee tutkia tapauskohtaisesti. 

Yläpuolisten kaarisiltojen stabiliteetin laskentamenetelmiä on vertailtu silloille, 

joiden jännemitta rajoittuu 200 metriin (De Backer, Outtier & Van Bogaert, 2014). 

Tasonurjahduksesta poikkeavalle nurjahdukselle ei toistaiseksi ole julkaistu 

nurjahduskäyriä, jotka ottavat huomioon epälineaarisen käyttäytymisen (De Backer, 

Outtier & Van Bogaert, 2014; European Committee for Standardisation [CEN], 

2006). Jos pitkäjänteisissä kaarisilloissa käytetään vertikaalisia kaaria ja ne tuetaan 

toisiinsa kaaria sitovalla vaakaristikolla, on nurjahduksen kannalta määräävä 

sijainti vaakaristikon päättymiskohdassa.  Laskelmat osoittavat, että lineaariset 

laskentamenetelmät yliarvioivat useimmiten rakenteen kriittiset nurjahduskuormat. 

On suositeltavaa tehdä laskelmat epälineeaarisen käyttäytymisen perusteella ja 

ottaa huomioon rakenteen alkuepäkeskeisyydet (Grego, Lonetti & Pascuzzo, 2019). 

Tutkimuksessa kokonaisstabiliteetin ja myös tason suuntaisen stabiliteetin 

tutkiminen on rajattu pois. Kaaren puristusjännityksissä on varauduttu stabiliteetin 

tuomiin rajoituksiin laskemalla optimaaliset korkeudet jännitystasoilla −75 MPa ja 

−150 MPa. 
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Ristikkäisellä ripustusköysiverkolla varustetut kaarisillat 

Viime aikoina ristikkäisillä ripustusköysillä varustetut kaarisillat ovat kiinnostaneet 

tutkijoita. Tutkimukset käsittelevät etupäässä ripustusköysien optimaalista 

järjestelyä ja kaaren kantojen lähellä olevien ripustusköysien jännitysten vaihtelua 

ja mahdollisten puristusjännitysten eliminointia. Siltojen kaaren ja ristikkäisten 

ripustusköysien teräsmäärää verrataan vertikaalisilla ripustusköysillä 

varustettuihin kaarisiltojen vastaaviin teräsmääriin. Vertailut tehdään yleensä 

käyttäen molemmille kaarille samaa korkeussuhdetta (Belevicius, Juozapaitis & 

Rusakevičius, 2018; Tveit, 2017). Luotettavampi vertailu saadaan, kun käytetään 

molemmille kaarityypeille niiden omia kustannusoptimaalisia korkeuksia, koska 

kaarityyppien optimaaliset korkeudet poikkeavat merkittävästi toisistaan.   

Ristikkäisillä ripustusköysillä varustettu kaarirakenne toimii palkkimaisesti, 

jossa palkin laippoina ovat kaari ja vetovoimat ottava jännitetty betoninen 

kansirakenne. Uumana toimii ristikkäisten ripustusköysien muodostama 

verkkomainen rakenne. Ristikkäisillä ripustusköysillä varustettujen siltakaarien 

optimaaliselle muodolle ei ole esitetty teoreettisia perusteluja. Optimointia on 

useimmiten tehty vertailulaskelmilla eri ripustusköysiverkkojen tehollisuudesta 

(Bruno, Lonetti & Pascuzzo, 2016; Tan & Yao, 2018). Tässä tutkimuksessa 

esitettyä menetelmää soveltamalla myös tälle kaarityypille voidaan löytää 

kustannusoptimaalinen muoto. 

Laskenta sillan pysyville kuormille 

Tutkimus rakentuu ajatukselle, että yläpuolisen kaarisillan optimaalinen muoto 

voidaan laskea sillan pysyvän kuorman mukaisesti. Siltarakenteissa se on yleensä 

suurin sillan kuormitus. Tavanomaisissa USA:ssa rakennetuissa yläpuolisissa 

kaarisilloissa pysyvän kuorman osuus on ollut suuruusluokkaa 0,74– 0,88 

kokonaiskuormasta (Finke, 2016). Käytetyillä rakennusmateriaaleilla on ratkaiseva 

merkitys pysyvien kuormien kuormaosuuteen. Tutkijan arvio on, että vastaava 

suuruusluokka 0,5– 0,8 on lähempänä nykyisen käytännön mukaisia kaarisiltojen 

rakenteita. 

Liikennekuormien ja sillan muiden kuormien vaikutusten osuudet 

tavanomaisissa palkkisilloissa ja myös vinoköysisilloissa tunnetaan 

kokemusperäisesti hyvin. Yläpuolisten kaarisiltojen osalta vastaavaa tietoa ei ole 

kertynyt samassa määrin. Oleellista on verrata kaarisillan taivutusmomenttien 

merkitystä suhteessa pysyvien kuormien taivutusmomentteihin. Yläpuolisen 
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kaarisillan liikennekuorma aiheuttaa kaareen ja palkkiin taivutusmomentin 

verhopinnan, jonka suuruus on sekä plus- että miinusmerkkistä koko kannattimen 

alueella. Kuva 14 esittää yläpuolisen kaarisillan taivutusmomenttipinnan 

liikennekuormalle, kun liikennekuorma sijaitsee puolen jännemitan pituudella 

epäsymmetrisesti. Kuorma-asento antaa rakenteelle taivutusmomentin maksimin. 

 

Kuva 14. Epäsymmetrisestä kuormituksesta syntyvät taivutusmomentit. 

Kuvasta 14 voidaan havaita, että liikennekuormasta syntyy sekä kaareen että 

palkkiin lähes yhtä suuret taivutusmomentit. Pysyvien kuormien jännitystila kuvaa 

rakenteen rasitustilaa silloin, kun etsitään optimaalista muotoa (Järvenpää & Tung, 

2019). 

Liikennekuorman aiheuttamat taivutusrasitukset jakautuvat kaarelle ja 

jäykistyspalkille näiden taivutusjäykkyyksien suhteessa. Tällä on merkitystä 

kaaren pysyvien kuormien mukaiseen jännitystason valintaan. Sillan 

liikennekuormista syntyvät taivutusmomentit riippuvat kaarisillan jännemitasta. 

Kaaren korkeudella on ainoastaan pieni ripustusköysien venymästä syntyvä 

lisävaikutus kaaren taivutusmomentteihin. Kustannusten optimointi tehdään 

tutkimuksessa olettamalla, että kaaren ja jäykistyspalkin taivutusjäykkyyksien 

suhteet pysyvät vakiona tutkittavalla jännemitalla. Jännitystason vaikutusta 

optimaaliseen korkeussuhteeseen tutkitaan laskemalla korkeussuhteet kahdella eri 

jännitystasolla. 

Sillan dynaaminen käyttäytyminen ja tuulikuormat 

Tutkimuksessa on rajattu pois sillan värähdysvasteiden tutkiminen. Se pitää 

kuitenkin aina käytännön kohteissa tutkia. Etenkin kevyen liikenteen silloissa 

dynaamisen käyttäytymisen huomioon ottaminen on yksi suunnittelun 

tärkeimmistä tehtävistä, mikä korostuu kevytrakenteisissa kaarisilloissa (Lonetti, 

Pascuzzo & Davanzo, 2016; Setra, 2006). Liikennekuormien dynaamiset 
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vaikutukset korostuvat muun muassa nopeiden ratayhteyksien silloissa (Andersson, 

O’Connor & Karoumi, 2015). 

Sillan dynaamisen käyttäytymisen vaikutus optimaaliseen korkeuteen on 

rajattu tässä tutkimuksessa pois. Tutkimusalue on laaja kokonaisuus, joka 

jakaantuu useaan osa-alueeseen. Yksi tällainen osa-alue on tuulikuormien 

vaikutusten tutkiminen. Tuulen aiheuttamat dynaamiset kuormitukset korostuvat 

pitkillä jännemitoilla. Aerodynaamisista laskelmista ja tuulitunnelikokeista tulee 

yhtä tärkeä suunnittelukysymys kuin se on vastaavan kokoisilla vinoköysisilloilla 

(Wang, Li, Yan, & Xiao, 2011). 

Väsytyksen tutkiminen 

Väsytysjännitysten vaihtelua voidaan vähentää poikkileikkausten mittoja 

kasvattamalla ja alentamalla mitoituksessa käytettäviä jännityksiä. Tutkimuksessa 

on varauduttu väsytykseen pysyvien kuormien jännitystason valinnalla. 

Merkittävä ongelma yläpuolisissa kaarisilloissa on ollut ripustusköysien ja 

ripustustankojen väsyminen. Ripustusköysien värähtely myös lyhyillä 

jännemitoilla vaatii huolellista ankkurointialueiden detaljointia. Vaimentimien 

käyttö on usein tarpeellista (Berthellemy, 2018). Ongelmaa lisää ajan mukana 

kehittyvä korroosio. Seurauksena voi olla jopa koko sillan romahtaminen, kuten 

tapahtui Taiwanissa (Garini, 2019). Väsytyksen tutkiminen on rajattu tästä 

tutkimuksesta pois. 

Kaarisiltojen asennusmenetelmät 

Kaarisiltojen kustannukset riippuvat ratkaisevasti kaaren asennusmenetelmästä. 

Jokainen silta ja siltapaikka ovat aina yksilöllisiä. Asennustapoja on lukuisia, ja ne 

voidaan luokitella usealla eri tavalla. Esimerkkinä voidaan mainita asennustapojen 

luokittelu kuuteen eri pääryhmään, joihin liittyy 22 alaryhmää (Han & Kim, 2019).  

Asennusmenetelmien pääryhmät ovat 

1. tukirakenteiden käyttö 

2. köysillä tukeminen 

3. kääntömenetelmät 

4. työntömenetelmät vaakatasossa 

5. nostomenetelmät 
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6. muut asennustavat. 

Telineille rakentamista voidaan pitää perinteisenä kaaren rakennustapana, joka 

sopii yleensä pienille silloille. Vaakatason työntö- ja kääntömenetelmät ovat yleisiä 

kaarisiltojen rakennustapoja. Köysillä tuetut ulokerakentamistavat ovat yleistyneet. 

Ne ovat kilpailukykyisiä keskipitkillä ja pitkillä jänneväleillä. Tutkimuksessa 

asennusmenetelmien käsittely on rajattu pois. Asiaa sivutaan optimaalisten 

korkeussuhteiden käsittelyn yhteydessä. Siinä kaaren kustannusten muodostumista 

kaaren korkeuden mukaan tutkitaan kiinteiden hintojen lisäksi kolmella eri 

hinnanmuodostumistavalla. 

Sillan alusrakenteet, laakerit ja muut varusteet 

Sillan alusrakenteiden, laakerien ja muiden varusteiden kustannuksia ei käsitellä 

tutkimuksessa.  

1.8 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus on kvantitatiivinen ja perustuu sekä analyyttisiin että numeerisiin 

laskelmiin. Tutkimuksessa sovelletaan myös sillanrakennuksen kokemusperäistä 

tietoa rakenteista ja niiden kustannuksista. 

1.8.1 Graafisen statiikan soveltaminen 

Graafisen statiikan historia alkaa tunnistettavasti Varignonin (1725) julkaisemasta 

tutkimuksesta. Kuitenkin vasta 1860-luvulla Maxwell ja Cremona kehittivät 

graafisen statiikan menetelmän (Rippman, 2016). Graafisen statiikan merkittävä 

virstanpylväs on Culmannin (1866) kirjoittama Die Graphische Statik (Schrems & 

Kotnik, 2013). Culmannin aikalainen Ritter jatkoi Culmannin kanssa tehtyä työtä 

(Ritter, 1888). 

Graafinen statiikka on ollut yleinen tutkimus- ja opetusmenetelmä rakenteiden 

suunnittelussa 1900-luvun taitteesta alkaen. Merkittäviä oppikirjoja ovat olleet 

muun muassa Text Book of Graphic Statics ja Graphical Analysis, joissa on esitetty 

useita satoja esimerkkiratkaisuja (Malcolm, 1906; Wolfe, 1921). Graafinen 

statiikka, nimellä grafostatiikka, oli oma mekaniikan oppijaksonsa Teknillisessä 

korkeakoulussa vielä 1940-luvulla (Ahlberg, 1925). 
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Kuva 15 esittää vektoreiden ri ja vi summausperiaatteen. Vektoreilla on suunta 

ja suuruus. Vektoreiden yhteenlasku voidaan tehdä niiden vaikutussuorien 

leikkauspisteessä 

 

Kuva 15. Vektoreiden yhteenlaskuperiaate. 

Kun tutkitaan kaaren tarkkaa geometriaa ja parannetaan sitä iteroimalla, 

piirtämistekniikka perinteisessä muodossaan ei enää riitä tarvittavaan tarkkuuteen. 

Vektorialgebran soveltaminen muuttaa piirtämisen analyyttiseksi laskennaksi ja 

ratkaisee tarkkuusongelman (Van Mele & Block, 2014). Rakenteen elementtitiheys 

ei lisää ratkaisun työmäärää, mutta parantaa sen tarkkuustasoa. Menettely tekee 

mahdolliseksi mielivaltaisesti jakautuneen kuormituksen mukaisen kaaren muodon 

laskemisen. 

Kuvassa 16 on esitetty graafisen statiikan peruskäsitteiden mukaiset muoto- ja 

voimakuviot sauvakaarelle, Vektoreiden wi summavektorina saadaan kaaren 

kantama kuorma. Kaaren aksiaalisen puristuksen voimavektorit ri saadaan kaaren 

muotokuvioa vastaavasta voimakuviosta. 
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Kuva 16. Muoto- ja voimakuviot sauvakaarelle. 

Kuvassa 16 esitetty kaaren muoto on valittu paraabeliksi riippumatta 

kuormituksesta. Voimakuvio on voimassa vain kyseiselle muodolle ja sen 

mukaisille kuormille. Kaaren muoto ei ole taivutusmomentiton. Muoto löydetään 

iteroimalla.  

Kuvassa 17 on esitetty paraabelimuotoisen sauvakaaren ekvivalentit 

kuormavektorit iterointilaskennan alussa. 

 

Kuva 17. Paraabelikaaren omapainon kuormavektorit iterointia aloitettaessa. 

Kuva 18 esittää piirroksen saman kaaren muodon muutoksesta kuudella 

iterointikierroksella. Kun kaaren muoto muuttuu, muuttuvat myös kuormavektorit. 

Iteroinnin konvergointi on myös esitetty Kuvassa 18. 
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Kuva 18. Paraabelikaaren ja siitä iteroidun katenaarikaaren muodot sekä iteroinnin 

konvergointi. 

Kaaren muodonmuutoksen suuruus paraabelista momentittomaan katenaariin 

riippuu kaaren korkeussuhteesta. Kuvan 18 mukaisessa kaaressa jännemitta on 

100 metriä ja korkeussuhde l/h on 2,02. Kaaren iteroinnissa tapahtuneet muutokset 

kaaren pituudessa ja voimasuureissa aloitusparaabelista katenaariin ovat pienet. 

Kaaren pituus kasvaa 1,22 % ja kannan aksiaalinen puristusvoima 0,7 %. Suurin 

korkeuden muutos on 2,283 metriä. Esimerkin paraabelikaaressa, kaaren 

omapainon kuormituksella, puristusvoima on vastaavasti 2,283 m epäkeskeinen. 

Kun tutkitaan kaarien poikkileikkauksia suurilla rakennevahvuuksilla, tulee 

huomata, että kaaren ala- ja yläpinnan tarkka muoto ei ole sama kuin 

painopistelinjan mukainen kaaren muoto. Tällöin ei kaaren poikkileikkausten 

keskipisteakselin sijainti ole sama kuin niiden painopisteakselin sijainti. Sillan 

kaarirakenteiden laskelmien tarkkuuteen tällä ei kuitenkaan ole käytännön 

merkitystä (Nikolic, 2019). Talvimatkailukohteissa rakennetaan lumiholveja, joissa 

kaaren rakennevahvuudet suhteessa kaaren jännemittaan ja korkeuteen ovat suuret. 

Lumikaari ei silloin ole katenaari, jos kaaren alapinnan muoto on katenaari. Holvi 

saa taivutusrasituksia, mikä lisää lumikaarelle haitallista muodon muuttumista. 

Kaaren optimoinnin perusta on sen momentiton muoto. Kaksiulotteisissa 

rakenteissa se tarkoittaa rakenteen puristusviivan ja rakenteen painopisteakselin 

yhtymistä (thust line analysis). Holvirakenteiden historiallinen suunnitteluperiaate 

on ollut, että rakenteen puristusviivan tulee sijaita rakenteen poikkileikkauksen 

keskimmäisen kolmanneksen sisällä. Kivirakenteissa oletuksena oli, että 

materiaalin puristuslujuus ei tule holvin kestävyyden kannalta määrääväksi 

tekijäksi on pitänyt hyvin paikkansa historiallisissa kiviholveissa (Gerhardt, Kurrer 

& Pichler, 2003). 
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Tunnettuja puristusviivateorialla suunniteltuja historiallisia rakennuksia ovat 

Hooken aikalaisen Christopher Wreden suunnittelema St. Paul -katedraali 

Lontoossa ja Giovanni Polenin suunnittelema Pietarinkirkko Roomassa (Gaspar & 

Sajtos, 2016). Puristusviivateorian mukaan rakenteelle määritetään puristuskäytävä. 

Se rajaa alueen, jonka sisällä rakenteen puristusviivan tulee sijaita. Varmuusehto 

täyttyy silloin sekä poikkileikkauksen ylä- että alapinnan suhteen (Tempesta & 

Galassi, 2019; Heyman,1969). 

Kolmiulotteisten rakenteiden muodon tutkimusta ja kehitystyötä on tehty 

Sveitsin valtion teknillisessä korkeakoulussa (ETH) Zürichissä useiden tutkijoiden 

toimesta (Rippmann, 2016). Tutkimusryhmä on kehittänyt graafisen statiikan 

soveltamista etenkin kuorirakenteisiin. Kuvassa 19 on kolmiulotteinen 

kuorirakenne The Armadillo Vault, joka on suunniteltu ja rakennettu 

15. kansainväliseen arkkitehtuurinäyttelyyn Venetsiaan vuonna 2016 (Italy 

Architectural News, 2016). 

 

Kuva 19. The Armadillo -kuorirakenne kansainvälisessä arkkitehtuurinäyttelyssä 

Venetziassa vuonna 2016 (Kuva: Anna Maragkoudaki; Uudelleenjulkaistu luvalla 

lähteestä https://www.annamaragkoudaki.com/amadillovault © 2016 ETH Zürich/ 

Research Group).  

Termit funicular design ja funicular structure ovat yleistyneet rakenteille, joiden 

muoto on suunniteltu niin, että niissä on vain puristus- ja vetovoimia. 

Kolmiulotteisessa rakenteessa projisoidaan momentittoman muodon laskemiseksi 
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vertikaalisten voimien solmupisteverkko horisontaalitasolle (thrust network 

analysis, TNA) (Rippmann, Lachauer & Block, 2012). 

Maxwellin esittämillä vastavuoroisilla muoto- ja voimakuvioilla on ollut 

ratkaiseva merkitys, kun tasorakenteista on siirrytty kolmiulotteisiin rakenteisiin 

(Backer et al., 2013). Rakenteen elementtien verkon projektiossa tasolle verkon 

elementeillä on vain puristusta. Tasossa olevan verkon voimien muotokuvio ja 

voimakuvion voimavektorit ovat yhdensuuntaiset. Voimakuviot muodostavat 

jokaisessa solmussa suljetun kuvion. Sama pätee vastavuoroisesti toisinpäin (Block, 

2009, 2020). Kuva 20 esittää kolmiulotteisen rakenteen G muodon ja sen projektion 
ᴦ sekä vastaavan voimakuvion ᴦ* tasolle. 

 

Kuva 20. Esimerkki Thrust Network Analysis -menetelmän vastavuoroisista kuvioista 

(Uudelleenjulkaistu luvalla lähteestä Rippman et al., 2012 © Sage Publications). 

Kolmiulotteisten rakenteiden suunnittelemiseen tarkoitetuista ohjelmista, kuten 

Blockin tutkimusryhmän kehittämästä RhinoVAULT-ohjelmasta, saatava hyöty on 

parasta silloin, kun suunnittelija tuntee rakenteiden perusperiaatteet ja kykenee 

vuorovaikutteiseen työskentelyyn ohjelmistojen kanssa (Schrems & Kotnik, 2013). 

Graafinen statiikka on uudistumassa tietokoneiden graafisen kuvantamisen 

tullessa yhä helppokäyttöisemmäksi ja visuaalisemmaksi (Baranyai, 2019). 

Baranyai mainitsee artikkelissaan Analytical graphic statics, että graafisen 

statiikan yksityiskohtia ei vielä ole tutkittu tarpeeksi, koska analyyttinen menettely 
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avaa uusia mahdollisuuksia. Muoto- ja voimakuvioiden vuorovaikutteisuus 

voidaan sitoa yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tutkimuksessa esitetty momentittoman kaaren muodon laskenta tehdään 

soveltamalla vektorialgebraa ja tasogeometriaa rakenteiden statiikan ja graafisen 

statiikan perusteiden mukaisesti. Laskenta tehdään iteratiivisesti ratkaisemalla 

kaaren puristuskäyrä. 

1.8.2 Voimapituusmenetelmä 

Rakenteen optimointi voidaan tehdä halutun muuttujan suhteen optimoimalla 

rakenteen eri ominaisuuksia. Edellä mainituilla graafisen statiikan menetelmillä 

rakenteelle saadaan momentiton muoto ja sitä vastaavat voimasuureet. Rakenteelle 

voidaan laskea materiaalimäärät ja kustannukset rakenteen voimasuureisiin 

perustuen. Tunnettu menetelmä köysirakenteille on voimatiheysmenetelmä (force 

density method). Voimatiheysmenetelmässä tutkitaan rakennetta, jossa kuormaa 

kantavissa elementeissä on vain vetovoimia. Ensimmäisenä merkittävänä kohteena 

menetelmän käytössä on ollut Münchenin olympiarakenteiden riippukatosten 

suunnittelu (Cercadillo-García & Fernández-Cabo, 2010; Schek, 1974). 

Menetelmässä ratkaisu perustuu periaatteeseen, jossa köysien vetovoima jaettuna 

sen pituudella on vakio. Rakenne voidaan silloin analysoida käyttäen linearisoitua 

teoriaa (Southern, 2011). 

Menetelmää on kehitetty myös puristusrasitettujen kaarien, kuorien ja 

holvirakenteiden momentittoman muodon suunnitteluun (Bruggi, 2020). 

Voimatilavuusmenetelmää (force volume method) käytetään rakenteiden 

materiaalimäärien laskemiseen (Gimsing & Georgakis, 2012). Rakenteen muoto on 

sellainen, että siinä vaikuttaa vain veto- ja puristusvoimia. Koko rakenteen 

materiaalin tilavuus on 

𝑉
1
𝜎

|𝐹 𝐿 | , (1) 

jossa σ on rakenneosille valittu jännitys, n on rakenneosien lukumäärä, Fi on 

rakenneosassa vaikuttava normaalivoima ja Li on kyseisen osan pituus. Kaava sopii 

hyvin ristikkorakenteille, joiden koko rakenteessa käytetään rakenneosille valittua 

samansuuruista jännitystä (Benghini, Carrion, Benghini, Mazurek, & Baker, 2014; 

He & Gilbert, 2015). 
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Jättämällä edellisestä lausekkeesta jännitystermi pois saadaan rakenteen 

voimapituuden (force length) lauseke (Larsen, 2017). Kun voimapituutta 

sovelletaan yläpuoliseen kaarisiltaan, voimapituus lasketaan erikseen kaarelle, 

ripustusköysille ja vetojänteille. Kullekin rakenneosalle voidaan silloin käyttää 

materiaaliominaisuuksien ja varmuuksien edellyttämää jännitystä. 

Voimapituus määritellään rakenteelle, jossa vaikuttavat ainoastaan aksiaaliset 

voimat. Toisin sanoen ensin on löydettävä rakenteen taivutusmomentiton muoto. 

Momentiton muoto on löydettävissä pysyville kuormille.  

Kaarisillan voimapituuden fl lauseke on 

𝑓 𝑓 𝑓
ä

𝑓
ö

. (2) 

Sovellettuna lauseketta (2) Kuvan 21 mukaiseen kaarisiltaan, jota xy-

koordinaatistossa kuvaa yhtälö y = y(x), a < x < b  saadaan kaava 

𝑓  𝑅 𝑥 1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑥 𝐻𝑑𝑥 𝑤𝑦 𝑥 𝑑𝑥, 3   

jossa R(x) on kaaren aksiaalinen puristusvoima kohdassa x, H on vetojänteiden 

voima ja w on kaaren tasajakautunut vertikaalinen kuorma pituusyksikköä 

kohden. 

 

Kuva 21. Yläpuolinen kaarisilta verhomaisilla ripustusköysillä. 

Rakenneosien materiaalimäärät saadaan jakamalla voimapituudet käytetyillä 

rakenneosakohtaisilla jännityksillä ja kertomalla materiaalien ominaispainoilla. 

Kunkin rakenneosan kustannukset lasketaan yksikkökustannuksien mukaisesti. 
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2 Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaari 

Kaaria voidaan luokitella esimerkiksi Taulukossa 1 esitetyllä tavalla. Luokittelu 

perustuu kaaren kantamaan kuormitukseen ja sen taivutusmomentittomaan 

muotoon. 

Taulukko 1. Kaarityyppien luokittelu kuorman ja muodon mukaisesti. 

Kaarityypit Kuormitus Kaaren taivutusmomentiton muoto 

Paraabelikaari (vain kaari) Vertikaalinen tasajakautunut 

kuorma 

Paraabelifunktio 

Katenaarikaari (vain kaari) Kaaren pituudelle tasajakautunut 

kuorma 

Hyperbolinen kosinifunktio 

Taivutusmomentiton 

katenaarikaari 

Vertikaalinen tasajakautunut 

kuorma ja kaaren pituudelle 

tasajakautunut kuorma 

Analyyttinen ratkaisufunktio tai 

iteratiivisesti ratkaistu muoto 

Taivutusmomentiton 

katenaarikaari (yläpuolisen sillan 

kaari) 

Diskreetit vertikaaliset kuormat ja 

kaaren poikkileikkaus vakio 

Iteratiivisesti laskettu muoto 

Tasajännityskaari (vain kaari) Kaaren puristusvoiman mukaan 

muuttuva kaaren 

poikkileikkauksen pinta-ala 

Kosinin logaritmifunktio 

Taivutusmomentiton 

tasajännityskaari 

Tasajakautunut vertikaalinen 

kuorma ja kaaren puristusvoiman 

mukaan muuttuva kaaren 

poikkileikkauksen pinta-ala 

Analyyttinen ratkaisufunktio tai 

iteratiivisesti laskettu muoto 

Taivutusmomentiton 

tasajännityskaari (yläpuolisen 

sillan kaari) 

Diskreetit vertikaaliset kuormat ja 

kaaren puristusvoiman mukaan 

muuttuva kaaren poikkileikkaus 

Iteratiivisesti ratkaistu kaaren 

muoto 

Vallitseva käsitys on, että paraabelikaari on hyvin perusteltavissa oleva valinta 

sillan kaareksi. Ketjukäyräkaari eli katenaarikaari tunnetaan nimeltä, mutta 

hyperbolisen kosinifunktion soveltamista suunnitteluun vierastetaan. 

Tasajännityskaarta ei yleensä tunneta. Seuraavassa esitetään edellä mainittujen 

kaarien tunnuslukuja matemaattiselta pohjalta. Ympyräkaarta ei ole otettu mukaan, 

koska sitä voidaan pitää kaarista tehottomimpana siltakaarena (Lewis, 2018; 

Pournaghshband, 2016). 
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2.1 Paraabelikaari 

Sijoitetaan kaaren keskikohta Kuvan 22 mukaisesti koordinaatiston y-akselille ja x-

akseli kaaren kantojen korkeudelle. Johdetaan seuraavassa kaarelle, jännemitta l ja 

korkeus h yhtälö, joka tuottaa vertikaalisuunnassa tasajakautuneelle kuormalle 

taivutusmomentittoman muodon. Merkitään kaaren omapainon kuorman ja 

mahdollisten muiden vertikaalisten tasajakautuneiden kuormien summaa 

symbolilla w. 

 

Kuva 22. Kaari tasajakautuneella vertikaalisella kuormalla koordinaatistossa. 

Koska kaareen vaikuttaa kuormasta w syntyvä vakiosuuruinen vaakavoima H, 

tasapainoyhtälö taivutusmomentittomalle kaarelle on muotoa 

𝐻
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑤𝑥. 4  

Integroimalla ja ottamalla huomioon reunaehto y(l/2) = 0 saadaan 

taivutusmomentittoman kaaren yhtälöksi 

𝑦
𝑤

2𝐻
𝑙
2

𝑥 . 5  

Vaakavoimalle H saadaan yhteensopivuusehdosta y(0) = h lauseke 

𝐻
𝑤𝑙
8ℎ

. 6  

Sijoittamalla H kaavaan (5) kaaren yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa 
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𝑦  
4ℎ
𝑙
𝑥 ℎ. 7  

2.1.1 Materiaalimäärän minimin mukainen korkeus paraabelikaarelle 

Silloin kun rakenteessa vaikuttavat vain aksiaaliset voimat, materiaalien määrät 

voidaan laskea voimatilavuusmenetelmällä integroimalla kaaren aksiaalisen 

voiman ja kaaren pituuden tulo yli koko kaaren jakamalla määrätyn integraalin arvo 

jännityksellä (Benghini et al., 2014; Gimsing & Georgakis, 2012). 

Tässä tutkimuksessa otetaan käyttöön yksinkertaisempi tapa edellisestä 

menetelmästä jättämällä voiman ja pituuden tulo jakamatta jännityksellä. 

Kuvan  21 mukaisen paraabelikaaren kantavan rakenteen voimapituus fl voidaan 

lausua muodossa 

𝑓 𝑅 𝑥 1 𝑑𝑥, 8

jolloin 

𝑓
𝑤𝑙
8ℎ

1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑥. 9  

Soveltamalla yhtälöön (9) yhtälöä (7) saadaan voimapituuden fl ratkaisuksi 

𝑓 2𝑤𝑙
ℎ
3

𝑙
16ℎ

. 10  

Optimaalinen, kantavan materiaalin minimin tuottava kaaren korkeus saadaan 

merkitsemällä edellisen lausekkeen derivaatta nollaksi ja ratkaisemalla h. Tällöin 

korkeudeksi saadaan 

ℎ  
𝑙√3

4
. 11  

Jännemitan ja kaaren korkeuden suhde on siten 

𝑙
ℎ

4

√3
2,3094. 12  
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Kaaren minimipainoon perustuvan tuloksen ovat johtaneet myös Rozvany ja Wang 

(1983) Prager-rakenteiden teorian pohjalta. Optimikorkeus on sama kuin edellä 

johdettu korkeus. 

Silloin kun parabolisen kaaren materiaalille sallitaan puristusjännityksen 

suuruinen vetojännitys, kaaren materiaalimäärän minimin antava korkeussuhde l/h 

on 2,2496 (Tyas, Pichugin & Gilbert, 2010). Kaaren materiaalimäärä on silloin 

0,3495 % pienempi kuin momentittoman paraabelin materiaalimäärä. Tätä tulosta 

ei sovelleta tässä tutkimuksessa. 

Huomataan, että kaavan (11) tuottama kaari on selvästi korkeampi kuin 

kaarirakenteissa on tavanomaisesti käytetty. Kaaren korkeussuhde vaikuttaa kaaren 

materiaalimäärään. Kuvassa 23 on esitetty paraabelikaaren kantavan rakenteen 

materiaalimäärä korkeussuhteen l/h mukaisesti. 

Kuva 23. Paraabelikaaren suhteellinen materiaalimäärä korkeussuhteen l/h mukaan. 

2.1.2 Aksiaalisen voiman minimin mukainen korkeus 

paraabelikaarelle 

Ratkaistaan seuraavassa paraabelikaarelle korkeussuhde l/h, joka tuottaa kaaren 

kantaan pienimmän puristusjännityksen (Järvenpää & Jutila, 2019). Kaaren 

kuormituksena on tasajakautunut vertikaalikuorma.  

Kaaren aksiaalinen voima R(x) kaaren kannassa saadaan kaavasta 

𝑅 𝑥 𝐻 1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

. 13  
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Sijoittamalla edelliseen kaavaan H yhtälöstä (6) ja derivoimalla paraabelin yhtälö 
(7) saadaan normaalivoima R kaaren kannassa lausekkeesta 

𝑅
𝑤𝑙
8ℎ

1
16ℎ
𝑙

. 14  

Taivutusmomentiton paraabelikaari toteutuu vain vertikaalisuunnassa 
tasajakautuneelle kuormalle. Kun kuormana on kaareen omapaino, on kaaren 
painopisteakselia vastaan kohtisuoran poikkileikkauksen pinta-alan muututtava 
siten, että vertikaalikuorma omapainosta on vakio (Kuva 22). Kun kaaren 
poikkileikkausta kaaren laella merkitään symbolilla Al, saadaan poikkileikkaus A(x) 
geometristen ehtojen mukaisesti kaavasta 

𝐴 𝑥
𝐴

1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

, 15
 

jolloin puristusjännitys kaaren kannassa on 

𝜎
𝑤𝑙

8ℎ𝐴
2𝑤ℎ
𝐴

. 16  

Lausekkeella (16) on minimi silloin, kun 

𝑙
ℎ 

4. 17  

Paraabelikaarelle, kun sitä kuormittaa vertikaalisuunnassa vakion suuruinen 

omapaino, saadaan kaaren maksimijännemitta l/h-suhteella 4. Määräävänä tekijänä 

on kaaren puristusjännityksen maksimi. 

2.2 Katenaarikaari 

Kun ketjukäyrä käännetään ylösalaisin, vetorasitetusta ketjukäyrästä tulee 

puristusrasitettu katenaarikaari. Sijoitetaan kaari koordinaatistoon Kuvan 22 

mukaisesti. Seuraavassa esitettyyn katenaarikaaren yhtälön johtoon on sovellettu 

ketjukäyrän yhtälön johtamisen menettelyä (Svirin, 2020). 
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Kuva 24. Katenaarikaari koordinaatistossa. 

Taivutusmomentittoman kaaren voimatasapainoehdot koordinaattiakselien x ja y 

suunnissa ovat  

𝑅 𝑥 cos𝜑 𝑥 𝑅 𝑥 𝑑𝑥 cos𝜑 𝑥 𝑑𝑥 0 18  

ja 

𝑅 𝑥 sin𝜑 𝑥 𝑅 𝑥 𝑑𝑥 sin𝜑 𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑉 𝑥 0. 19  

Yhtälöstä (18) seuraa, että vaakavoima on vakio. Merkitään vaakavoimaa 

symbolilla H, jolloin 

𝑅 𝑥 cos𝜑 𝑥 𝐻. 20  

Sijoittamalla R(x) yhtälöstä (20) yhtälöön (19) saadaan kaaren differentiaaliyhtälö 

muotoon 

𝐻𝑑 𝑦 𝑑𝑉 𝑥 . 21  

Kun kaaren omapainoa pituusyksikölle merkitään symbolilla q, kaaren 

differentiaaliyhtälö on 

𝐻𝑑 𝑦 𝑞𝑑𝑠. 22  

Muutetaan yhtälö (22) ensimmäisen kertaluvun yhtälöksi merkinnällä y’ = z, ja  
koska ds = 1+ y' 2dx, niin silloin   

 𝐻𝑑𝑧 𝑞 1 𝑧 𝑑𝑥. 23  
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Erottamalla muuttujat saadaan differentiaaliyhtälö muotoon 

𝑑𝑧

√1 𝑧

𝑞
𝐻

𝑑𝑥 . 24  

Merkitsemällä 

𝑞
𝐻

 
1
𝑎

25  

saadaan integroinnin jälkeen yhtälö 

ln 𝑧 1 𝑧
𝑥
𝑎

𝐶 . 26  

Integroimisvakio C1 ratkaistaan reunaehdosta z = 0; x = 0, jolloin C1 = 0 . 

Yhtälö (26) voidaan kirjoittaa muotoon 

𝑧 1 𝑧 𝑒 . 27  

Yhtälö (27) saadaan ratkaistuksi kertomalla yhtälön molemmat puolet lausekkeella 

z –√1 𝑧 , jolloin yhtälö sievenee muotoon  

𝑧 1 𝑧 𝑒 . 28  

Summaamalla yhtälöt (27) ja (28) ja huomioimalla, että z = y’, saadaan katenaarin 

differentiaaliyhtälölle muoto 

𝑦
𝑒 𝑒

2
sinh

𝑥
𝑎

. 29  

Integroimalla yhtälö (29) ja käyttämällä hyväksi reunaehtoa y(0) = h voidaan 
katenaarin yhtälö Kuvan 24 mukaisessa koordinaatistossa kirjoittaa muodossa 

𝑦 𝑎 cosh
𝑥
𝑎

𝑎 ℎ. 30  

2.2.1 Kantavan materiaalimäärän minimin mukainen korkeus 

katenaarikaarelle 

Lasketaan katenaarin pituuden ja korkeuden suhteille arvo, joka tuottaa kaaren 

kantavalle materiaalille minimin. Kaaren paino on silloin kaaren pituusyksikölle 

vakio. Kaarella on lisäkuormaa, joka ei ole kantavaa rakennetta. Lasketaan 
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ratkaisut voimapituusmenetelmällä (Järvenpää, Niemi & Tervaoja, 2019). 

Katenaarin aksiaalisen puristusvoiman suuruus R(x) saadaan kaavasta 

𝑅 𝑥 𝐻 1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

. 31  

Katenaarin yhtälöön (34) sovellettuna saadaan derivoinnin jälkeen kaava 

𝑅 𝑥 𝐻 1 sinh
𝑥
𝑎

. 32  

Katenaarikaaren differentiaalinen pituus ds on 

𝑑𝑠 1 sinh
𝑥
𝑎

𝑑𝑥. 33  

Valitaan kaaren neutraaliakselia vastaan kohtisuoran poikkileikkauksen painoksi q 

= 1. Silloin merkinnän (25) mukaisesti H = a. Valitsemalla kaaren jännemitaksi 

yksi pituusyksikkö voimapituus fl voidaan lausua muodossa 

𝑓 2 𝑎 1 sinh
𝑥
𝑎

1 sinh
𝑥
𝑎

𝑑𝑥. 34  

Voimapituuden lauseke sievenee muotoon 

𝑓 2𝑎 cosh
𝑥
𝑎

𝑑𝑥, 35  

jolloin 

𝑓
1
2
𝑎 𝑎 sinh

1
𝑎

1 . 36  

Voimapituuden minimi toteutuu lausekkeelle (36) silloin, kun 

𝑎 0,416778. 37  

Kaaren optimaalinen korkeus saadaan katenaarin kaavasta (30), jolloin 

ℎ acosh
1

2𝑎
𝑎 38  
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ja josta saadaan kaaren korkeudeksi 

ℎ 0,337662. 39  

Katenaarikaaren kantavan rakenteen materiaalimäärän minimi saadaan silloin 

jännemitan ja korkeuden suhteella 

𝑙
ℎ

2,961541. 40  

2.2.2 Minimijännityksen mukainen korkeus katenaarikaarelle 

Lasketaan seuraavassa kaaren kannan puristusjännityksen minimin tuottava 

korkeus. Kaaren aksiaalinen voima R(x) on 

𝑅 𝑥 𝐻 1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

. 41  

Sovellettuna katenaariin saadaan kaava 

𝑅 𝑥 𝐻 1 sin
𝑥
𝑎

𝐻 cosh
𝑥
𝑎

. 42  

Yksikön pituiselle kaarelle ja yksikön suuruiselle kaaren pituussuuntaiselle 

painolle saadaan lasketuksi aksiaalisen puristusvoiman minimi sijoittamalla 

yhtälöön (42) H = a ja x = ½ sekä merkitsemällä lausekkeen derivaatta parametrin 

a suhteen nollaksi. Tällöin saadaan ratkaisuksi 

𝑎 0,416778. 43  

Tulos on sama kuin edellä johdettu kantavan materiaalimäärän minimin lauseke. 

Edellisiä tuloksia vahvistaa kaksi julkaisua. Wang (2014) käsittelee 

optimaalista jännitettyä riippuköyttä ja saa köysivoiman minimin parametrin 

arvolla a = 0,4166. Tällöin yhden yksikön pituiselle jännevälille optimaalisen 

köyden pituus on 1,285 yksikköä. Köyden tukipisteet ovat samalla tasolla. 

Köyden pituus s jännemitalle 1 voidaan laskea kaavasta 

𝑠 2 1 sinh
𝑥
𝑎

𝑑𝑥, 44  
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johon sijoittamalla a = 0,416778 saadaan köyden pituudeksi 1,2577. Ero Wangin 

esittämään likimääräiseen pituuteen on 2,1 %. Molemmissa tapauksissa materiaali 

on oletettu kokoonpuristumattomaksi. 

Weinin ja Oberhuber (2014) ovat johtaneet venymättömän köyden voimalle Fv 

kaavan 

𝐹
1
2
𝜌 𝑔

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑌 𝑌 coth

𝑋 𝑋
2𝑎

coth
𝑋 𝑋

2𝑎
𝑌 𝑌 4𝑎 sinh

𝑋 𝑋
2𝑎 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

, 45  

jossa (X1, Y1) ja (X2, Y2) ovat köyden kiinnityspisteiden koordinaatit, ρL  on 

köysimateriaalin tiheys ja 𝑔 maan vetovoiman kiihtyvyys. Kun kaavaan annetaan 

lähtöarvot ρLg = 1, X2 – X1 = 1 ja Y2 – Y1 = 0, kyseessä on jännemitaltaan yhden 

pituusyksikön mittainen köysi, jonka tukipisteet ovat samalla korkeudella. Kaava 

sievenee muotoon 

𝐹 a coth
1

2𝑎
sinh

1
2𝑎

. 46  

Köysivoiman minimi saadaan kaavasta (46) derivoimalla Fv muuttujan a suhteen. 

Minimi saadaan a:n arvolla 0,416778. Köydelle lasketut arvot ovat vastaavasti 

voimassa katenaarikaarelle. 

Aksiaalisen voiman minimin tuottavalla suhdeluvulla 2,96154 on merkitystä, 

koska tätä suhdetta vastaavalla riippumalla saadaan esimerkiksi riippuköyden 

jännemitalle maksimipituus, kun määräävänä tekijänä on köyden aksiaalinen 

jännitys. 

Katenaarikaaren suhteellinen kantavan rakenteen materiaalimäärä, 

korkeussuhteen l/h mukaan, on esitetty Kuvassa 25. 
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Kuva 25. Katenaarikaaren suhteellinen kantavan rakenteen materiaalimäärä 

korkeussuhteen l/h funktiona. 

2.2.3 Optimikorkeus kannan jännityksen mukaisesti mitoitetulle 

katenaarikaarelle 

Kertomalla kaaren pituus kaaren kannassa vaikuttavalla kaaren aksiaalisella 

voimalla saadaan lauseke kaaren voimapituudelle. Sijoittamalla kaaren kannan 

aksiaalinen normaalivoima kaavaan (42) kuormaa q = 1 vastaava merkintä H = a 

saadaan yksikön pituisen kaaren voimapituudelle lauseke 

𝑓 2𝑎 cosh
1

2𝑎
1 sinh

𝑥
𝑎

𝑑𝑥, 47  

joka sievenee muotoon 

𝑓 2 a cosh
1

2𝑎
𝑎 sinh

1
2𝑎

. 48  

Derivoimalla lauseke (48) saadaan voimapituuden minimin tuottavalle kaaren 

parametrille a tulos 

𝑎 0,522191. 49  

Kaavan (30) mukaisesti saadaan kaaren korkeudelle h arvo 

ℎ 0,258233. 50  

Kun katenaarikaari mitoitetaan kannan jännityksen mukaan, saadaan 

materiaalimäärän minimi korkeussuhteella 
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𝑙
ℎ

3,8725. 51  

Edellä johdetun jännityksen minimin mukaisen kaaren ja materiaalimäärän 

minimin tuottavan kaaren pituuksien suhde on 1,08. Samoilla kaarien 

poikkileikkauksilla puristusjännitysten suhde kaaren kannassa on 1,035. Kantavien 

materiaalimäärien suhde on 1,326. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että kantavan 

materiaalimäärän minimin mukainen kaari kantaa oman painon lisäksi 

hyötykuormaa 32,6 %. Voidaan todeta myös, että sillan kaaren mitoitus kannan 

jännityksen mukaisesti johtaa merkittävään materiaalilisään. 

2.2.4 Taivutusmomentiton kaari omapainolle ja vertikaaliselle 

kuormalle 

Seuraavassa tarkastellaan teoreettisena viitekehyksenä analyyttista ratkaisua 

taivutusmomentittomille kaarille, joissa kuormituksena on vertikaalinen 

tasajakautunut kuorma w ja kohtisuoraan kaaren pituusakselia vastaan 

tasajakautunut kuorma q. Ratkaisun on esittänyt Lewis (2016) artikkelissaan 

Mathematical model of a moment-less arch. Seuraavana esitetty analyyttinen 

ratkaisu noudattaa edellä mainittua julkaisua. Jokaista julkaisussa esitettyä 

välimuotoa kaavoista ei tässä ole näytetty. Merkinnät on esitetty Kuvassa 26. 

Kaaren segmenttiä tarkastellaan välillä PB. 
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Kuva 26. Matemaattisen ratkaisun merkinnät. 

Kaaren kohdassa P vaikuttavat normaalivoima R, leikkausvoima Q ja 

taivutusmomentti M. Kaaren kannan nivelessä vaikuttavat vertikaalinen tukireaktio 

V ja horisontaalinen tukireaktio H. Laskentaan on otettu apusuureena ƞ, jota 

käytetään vain kaaren differentiaalisen elementin ds momenttivarren laskennassa. 

Kun kaaren pituutta merkitään kirjaimella c, pystysuora tasapainoehto kaarelle 

on 

𝑉
𝑤𝑙
2

𝑞 𝑑𝑠
⁄

. 52  

Segmentin PB tasapaino edellyttää vertikaalisuunnan ja horisontaalisuunnan 

voimien summan painon tasapainoa sekä lisäksi momenttitasapainoa pisteen P 

ympäri. Tällöin tasapainoehto vertikaalisuunnassa on 

𝑅 sin𝜑 𝑄 cos𝜑 𝑉 𝑤 𝑑𝜂 𝑞 𝑑𝑠 0
⁄⁄

, 53  

ja vaakasuunnassa 

𝑅 cos𝜑 𝑄 sin𝜑 𝐻 0. 54  

Momentin osuudelta tasapainoehto on 

𝑀 𝐻𝑦 𝑉
𝑙
2

𝑥 𝑤 𝜂 𝑥 𝑑𝜂 𝑞 𝜂 𝑥 𝑑𝑠 𝜂 0
⁄⁄

. 55  

Ratkaistaan suureet R, Q ja M. Kaaren kohdassa P on voimassa ehdot 
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tan𝜑  𝑦 56  

ja myös 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ sin𝜑

𝑦

1 𝑦

cos𝜑
1

1 𝑦  
.

57  

Integroimalla momentin M ratkaisu ja ottamalla huomioon, että leikkausvoiman ja 

taivutusmomentin tulee hävitä, normaalivoimalle R saadaan yleinen ratkaisu, jossa 

vertikaalikuorma ja kaaren omapaino ovat toisistaan riippumattomia suureita. 

Tällöin saadaan yhtälö 

𝐻 sin𝜑 cos 𝑤𝑥 𝑞 𝑑𝑠 0, 58  

ja R voidaan kirjoittaa muotoon 

𝑅
1

sin𝜑
𝑤𝑥 𝑞 𝑑𝑠 . 59  

Kun vertikaalinen kuorma w ja kaaren kuorma q otetaan laskelmiin mukaan, 

päädytään differentiaaliyhtälöön, jota ei voida ratkaista suljetussa muodossa. Sekä 

x:n että y:n arvoille voidaan kuitenkin löytää parametriset ratkaisut. 

Yleisen tasapainoyhtälön ratkaisussa kaava leikkausvoimalle on 

𝑄  
1

1 𝑦
𝐻𝑦 𝑤𝑥 𝑞 𝑑𝑠 0. 60  

Kun edelliseen yhtälöön (60) sijoitetaan q:n arvoksi 0, saadaan yhtälö 

𝐻𝑦 𝑤𝑥 𝑞 1 𝑦 𝑑𝜂 0 . 61  

Ottamalla huomioon, että 

1 𝑦 𝑑𝜂 𝑑𝑠 , 62  

ja merkitsemällä α = w/H sekä ottamalla huomioon, että β =q/H. saadaan edellisistä 

kaavoista yleisen tapauksen epälineaarinen differentiaaliyhtälö muotoon 
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𝑦 𝛼 𝛽 1 𝑦 . 63  

Yhtälön parametrinen ratkaisu y-koordinaateille 

Ratkaisu y-koordinaateille saadaan muotoon 

𝑦 ℎ
1
𝛽
𝑧 1

𝑟
𝛽

ln
𝑟 𝑧
𝑟 1

, 64  

kun valitaan z siten, että z2 = 1 + y’ 2 ja merkitään r = α/β. 

Yhtälön parametrinen ratkaisu x-koordinaateille 

Ratkaisu löydetään kuten edellä lähtien yhtälöstä (63). Käytännön tapaukselle 

silloin, kun r >1 eli päällysrakenteen kuorma on suurempi kuin kaaren kuorma, x-

koordinaateille saadaan ratkaisu 

𝑥  
1
𝛽

cosh 𝑧

𝑟

𝛽 1 𝑦
ln

√𝑟 1 √𝑟 1

√𝑟 1 √𝑟 1

𝑧 √𝑧 1 𝑟 √𝑟 1

𝑧 √𝑧 1 𝑧 √𝑟 1
. 65

 

Taivutusmomentittoman kaaren muodon laskenta 

Kaaren koordinaattien x ja y laskemiseksi annetaan arvot parametrille z. Kun x = 0, 

z saa arvon 1, mutta x:n arvolla l/2 ei z:n arvoa tunneta. Merkitään arvoa tunnuksella 

z̅, jolle voidaan laskea arvo yhtälöistä (64) ja (65) ottamalla huomioon reunaehdot. 

Tällöin saadaan kaava 

ℎ
1
𝛽
𝑧̅ 1

𝑟
𝛽

ln
𝑧̅ 𝑟
1 𝑟

. 66  

Sijoittamalla yhtälöön (65) x = l/2 yhtälö saadaan muotoon 

𝑙
2

1
𝛽

cosh 𝑧̅
1
𝛽
𝐹 𝑧̅ , 67  

jossa F(z̅) on lyhennetty merkintä kaavan (65) jälkimmäisestä termistä. 

Kun edellinen yhtälö (67) jaetaan yhtälöllä (66), saadaan yhtälö 
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𝜌
2

cosh 𝑧̅ 𝐹 𝑧̅

𝑧̅ 1 𝑟 ln
𝑧̅ 𝑟
1 𝑟

, 68  

jossa ρ = l/h ja 

𝑧̅ 1 𝑦 . 69  

Kun z̅  on ratkaistu, parametrin β arvo voidaan laskea kaavoista 

𝛽
1
ℎ
𝑧̅ 1 𝑟 ln

𝑧̅ 𝑟
1 𝑟

2
𝑙

cosh 𝑧̅ 𝐹 𝑧̅ . 70  

Kun parametrin β arvo tunnetaan, tiedetään myös, että vaakavoima H = q/β. 

Lopuksi voidaan laskea momentittoman kaaren koordinaatit x ja y kaavoilla (64) ja 

(65). Edellä oleva laskenta on voimassa silloin, kun vertikaalinen kuorma w on 

suurempi kuin kaaren pituusakselin suuntainen kuorma q. Muokkaamalla edellä 

olevia kaavoja voidaan laskea kaaren koordinaatit, kun w = q, ja myös silloin, kun  

q > w. 

2.3 Tasajännityskaari 

Kaari voidaan suunnitella myös sellaiseksi, että siinä on samansuuruinen 

puristusjännitys kaaren kannasta kaaren laelle. Tasajännityksen aikaansaaminen 

edellyttää kaaren muodon ja kuormituksen yhteensopivuutta. Momentittomassa 

paraabelikaaressa ja ketjukäyräkaaressa kaaren jännitys kasvaa kannasta laelle. 

Seuraavassa tasajännityskaaren ratkaisussa sovelletaan tasajännitysköyden 

ratkaisua (Svirin, 2020). Sijoitetaan kaari koordinaatistoon Kuvan 27 mukaisesti. 
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Kuva 27. Tasajännityskaari koordinaatistossa. 

Koska kaaren puristusvoima kasvaa kannasta laelle, myös kaaren 

poikkileikkauksen pinta-alan täytyy kasvaa, jotta puristusjännitykset pysyvät 

vakiona koko kaaren matkalla. 
Kaarielementin taivutusmomentiton tasapaino edellyttää myös, että kaikissa 

kaaren pisteissä toteutuvat voimatasapainoehdot. Tällöin on voimassa 

𝑅 𝑥 cos𝜑 𝐻 

𝑅 𝑥 sin𝜑 𝜌𝑔𝐴 𝑠 𝑑𝑠,
71  

jossa ρ on kaarimateriaalin tiheys, 𝑔 on maan vetovoiman kiihtyvyys ja A(s) on 

kaaren poikkileikkauksen pinta-ala. Termi H on puristusvoiman vaakakomponentti, 

ja φ on kaaren tangentin ja vaaka-akselin välinen kulma. Yhtälöiden (71) 

jakolaskulla saadaan tulos 

tan𝜑
 𝜌𝑔 𝐴 𝑠 𝑑𝑠

𝐻
, 72  

jolloin 

𝐻𝑦  𝜌𝑔 𝐴 𝑠 𝑑𝑠 . 73  

Kaaressa puristusjännitys on vakio, jolloin 
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𝐴 𝑠  
𝑅 𝑥
𝜎

𝐻
𝜎 cos𝜑

74  

ja 

𝐻𝑦  𝜌𝑔 
𝐻

𝜎 cos𝜑
𝑑𝑠. 75  

Kun otetaan huomioon, että jännitys on vakio, voidaan yhtälö (75) kirjoittaa 

lausekeeksi 

𝑑
𝑑𝑥

𝑑𝑥
𝑑𝑠

𝑦
 𝜌𝑔 
𝜎

1
cos𝜑

. 76  

Sijoittamalla edelliseen cosφ = dx/ds saadaan differentiaaliyhtälö muotoon 

1
𝑑𝑠
𝑑𝑥

𝑦
 𝜌𝑔 
𝜎

𝑑𝑠
𝑑𝑥

. 77  

Tasajännityskaaren yhtälöksi saadaan lauseke 

𝑦
 𝜌𝑔 
𝜎

1 𝑦 . 78  

Erottamalla muuttujat voidaan kirjoittaa 

𝑑 𝑦
1 𝑦

 𝜌𝑔 
𝜎

𝑑𝑥. 79  

Integroimalla yhtälö (79) saadaan lauseke 

arctan 𝑦
 𝜌𝑔 
𝜎

𝑥  𝐶 . 80  

Reunaehdosta y’(0) = 0 seuraa myös, että integroimisvakio C1 = 0. Integroimalla 

edellinen yhtälö saadaan lauseke  

𝑦 tan
𝜌𝑔
𝜎

. 81  

Ottamalla huomioon kaaren korkeuden reunaehto h = 0 kaaren kannassa sekä 

merkitsemällä b = ρg/|σ| voidaan tasajännityskaaren yhtälö integroida muotoon 

𝑦  
1
𝑏

ln cos 𝑏𝑥 ℎ. 82  
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Kun kaaren poikkileikkauksen pinta-alaa kaaren laella merkitään symbolilla Al, 

saadaan kaaren poikkileikkaus A(y) korkeudella y kaavalla (Williams, 2016) 

𝐴 𝑦  
𝐴

cos𝜑
𝐴 𝑒

 
𝐴 𝑒 . 83  

Edellä luvussa 2.2 esitettiin analyyttinen ratkaisu katenaarin omapainolle ja 

vertikaalikuormalle. Myös tasajännityskaarelle, jossa on omapainon lisäksi 

vertikaalinen tasajakautunut kuorma, on johdettu analyyttinen ratkaisu (Marano, 

Trentadue & Petrone, 2013). 

2.3.1 Tasajännityskaaren maksimijännemitta 

Edellä mainitussa julkaisussa Marano, Trentadue ja Petrone (2013) ovat johtaneet 

kaavan jännemitan maksimiarvoksi tasajännityskaaren omalle painolle ja tasaiselle 

kuormalle p. Tällöin jännemitan l yläraja saadaan kaavasta 

𝑙
𝜋ℎ

𝑝ℎ
𝐻 1

, 84
 

jossa 

ℎ  
𝜎
𝜌𝑔

. 85  

Tällöin vakioarvo h̄ on sellaisen pilarin korkeus, joka on valmistettu samasta 
materiaalista kuin kaari ja jonka omapainosta tukitasolle aiheutuu jännitys 𝜎 . 
Kaavassa (85) ρ on kaaren materiaalitiheys ja g on maan vetovoiman kiihtyvyys. 
Kaavassa (84) H on kaaren vaakavoima. Kaavan (84) ratkaisuksi saadaan l ≤ πh̄, 
kun kaaren tasajakautunut kuorma p = 0.  Tasajännityskaaren jännemitan maksimin 
kaava kaaren omapainolle on silloin 

𝑙
𝜋𝜎
𝜌𝑔

. 86  

Tasajännityskaaren teoreettinen jännemitan maksimi on asymptoottinen raja-arvo, 

jota lähestyttäessä kaaren poikkileikkaus kaaren kannassa, ja kaaren korkeus 

kasvavat rajatta (Fairclough, Gilbert, Pichugin, Tyas, & Firth, 2018). 
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Lähelle jännemitan raja-arvoa päästään korkeussuhteella l/h = 1,0. 

Taulukossa 2 on esitetty muutamien materiaalien omapainon mukaisia 

maksimijännemittoja sekä korkeussuhteen l/h = 1,0 mukaisia jännemittoja. 

Taulukko 2. Kaarien maksimijännemittoja eri rakennusmateriaaleilla. 

Materiaali Ominaispaino 

(MN/m3) 

Puristusjännitys 

(MPa) 

Jännemitan 

maksimi (m) 

Jännemitta, l/h = 1 

(m) 

Teräs 0,0785 500 20 010 19 405 

Liimapuu 0,005 25 15 708 15 233 

Betoni 0,025 50 6 283 6 080 

Lumi 0,005 0,4 251 244 

2.3.2 Tasajännityskaaren materiaalimäärän minimin mukainen 

korkeus 

Ratkaistaan seuraavassa tasajännityskaaren materiaalin minimin tuottava 

korkeussuhde Kuvan 22 mukaiselle kaarelle. 

Differentiaalinen kaaren pituus ds saadaan lausekkeesta 

𝑑𝑠 1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

 𝑑𝑥, 87  

jolloin soveltamalla tasajännityskaaren yhtälöä (82) saadaan lauseke 

𝑑𝑠  1 tan 𝑏𝑥 . 88  

Kaaren aksiaalinen voima saadaan yhtälöstä 

𝑅 𝑥 𝐻 1 , 89  

jolloin 

𝑅 𝑥 𝐻 1 tan 𝑏𝑥 . 90  

Voimapituuden lauseke on siten 

𝑓 𝐻 1 tan 𝑏𝑥 𝑑𝑥. 91  
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Yhtälöiden (83) ja (88) mukaisesti kaaren kannan vertikaalinen tukireaktio V yhden 

yksikön pituiselle kaarelle saadaan yhtälöstä 

𝑉 𝑒
,

1 tan 𝑏𝑥 𝑑𝑥. 92  

Vaakavoima voidaan ratkaista jakamalla kaaren taivutusmomentin maksimi M0,5 

kaaren korkeudella h, jolloin 

𝐻  
0,5𝑉 𝑀 ,

ℎ
. 93  

Taivutusmomentti M0,5 kaaren jännemitan keskellä saadaan kaavasta 

𝑀 , 𝑥𝑒
,

1 tan 𝑏𝑥 𝑑𝑥. 94  

Ratkaistaan tasajännityskaaren voimapituuden minimi integroinnin vaikeuksien 

vuoksi numeerisesti lausekkeesta (91). Taulukossa 3 esitetyt lasketut 

voimapituudet paljastavat, että optimaalisen korkeussuhteen käyrä optimialueen 

lähellä on laakea. Tämä on nähtävissä myös Kuvasta 28. 

Taulukko 3. Tasajännityskaaren korkeussuhteen optimialueen voimapituudet. 

Kaaren korkeussuhde l/h Voimapituus yksikön pituiselle jännemitalle 

3,5190 0,774926 

3,5195 0,774824 

3,5200 0,774718 

3,5205 0,7747161 

3,5210 0,774720 

3,5215 0,774720 

3,5220 0,774721 

3,5225 0,774722 

1 voimapituuden minimi, jolloin b = ρg/|σ| = 1,90154 

Numeeriseen iterointiin perustuen tasajännityskaaren materiaalimäärän minimin 

sen omalle painolle tuottaa korkeussuhde  

𝑙
ℎ

3,5205. 95  
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Laskennan perusteella voidaan todeta, että optimaalisen korkeussuhteen mukainen 

tasajännityskaari toteutuu silloin, kun parametri b saa arvon 1,90154/l, jossa l on 

kaaren jännemitta.  

Kaavan (95) mukaista tulosta ei tiettävästi ole julkaistu aikaisemmin. Kuva 28 

esittää tasajännityskaaren suhteellisen materiaalimäärän korkeussuhteen funktiona. 
 

Kuva 28. Tasajännityskaaren materiaalimäärä korkeussuhteen mukaan. 

Vertailulaskentaa betonisella tasajännityskaarella 

Betonikaaren maksimijännemitaksi jännitystasolla −15,0 MPa on laskettu vuonna 

1936 noin 1 000 m (Baravalle, 1936). Pienin tarvittava betonimäärä jännemitalle 

1 000 m saadaan kaaren korkeudella 1000 / 3,50205 = 284 metriä. 

Tasajännityskaaren parametri b saa edellä olevan mukaisesti arvon 1,90154 / 1000 

= 0,00190154. Betonin puristusjännitys σ on tällöin −0,025 / 0,00190154 = 

−13,15 MPa. Tarvittava betonimäärä on 3 874 m3 yhden metrin levyiselle kaaren 

kaistalle rakenteen paksuuden ollessa kaaren laella 1,0 m. 

Vertailun vuoksi betoniselle katenaarikaarelle jännemitalla 1 000 m, 

mitoitettuna kaaren kannan jännityksen mukaan, saadaan kaaren korkeudeksi 

kaavan (50) mukaan 258 metriä. Betonin puristusjännityksen arvo kaaren kannassa 

on −19,37 MPa. Betonin menekki metrin levyiselle kaarelle on 1 159 m3, kun 

kaaren poikkileikkauksen korkeus on 1,0 m. Lukuarvot on laskettu iteratiivisesti. 

Vuonna 1936 esitetyn betonikaaren jännitystaso on tasajännityskaaren ja 

katenaarikaaren jännitysten keskiarvon tuntumassa ja saa vahvistusta näistä 

laskelmista. Voidaan todeta, että tasajännityskaaren betonimäärä on noin 

kolminkertainen verrattuna katenaarikaaren betonimäärään, kun tasajännityskaaren 

poikkileikkaus kaaren laella on molemmissa kaarissa 1,0 m2. 
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2.4 Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaarien teoreettisten 

maksimijännemittojen vertailu 

Kaarityyppien maksimijännevälien keskinäistä vertailua havainnollistaa Kuva 29. 

Kuva esittää teräskaarien omapainon mukaiset teoreettiset maksimijännemitat 

kaaren korkeussuhteen l/h funktiona, kun määräävänä tekijänä on teräksen 

puristusjännitys −500 MPa (Järvenpää & Jutila, 2019). 

 

Kuva 29. Kaarityyppien maksimijännemitat omapainolle korkeussuhteen l/h funktiona. 

Puristusjännitys −500 MPa ja ominaispaino 0,0785 MN/m3
.
 

Paraabelikaaren jännemitat perustuvat kaavaan (16). Katenaarikaaren jännemitat 

on laskettu soveltamalla kaavoja (25) ja (32). Katenaarin jännemita on ratkaistu 

iteratiivisesti kullekin korkeussuhteelle. Tasajännityskaaren jännemitat on laskettu 

kaavan (82) perusteella. Kuva 29 paljastaa kaarityyppien tehokkuuksien erot. Ero 

korostuu kaaren korkeuden lisääntyessä. 

2.5 Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaaren korkeussuhteiden 

yhteenveto 

Taulukossa 4 esitetään edellä laskettujen paraabeli-, katenaari- ja 

tasajännityskaarien kantavien materiaalimäärien minimin tuottavat korkeussuhteet 

sekä kaarien normaalijännityksen minimin tuottavat korkeussuhteet.  
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Taulukko 4. Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaaren materiaalimäärän minimin ja 

puristusjännityksen minimin mukaiset korkeussuhteet. 

Kaarityyppi Kaaren kantavan 

materiaalimäärän minimin 

mukainen korkeussuhde l/h 

Kaaren minimijännityksen tuottava 

korkeussuhde l/h 

Paraabelikaari 2,309 4,000 

Katenaari 2,9615 2,9615 

Tasajännityskaari 3,5205 – 

Katenaarikaari mitoitettuna 

kannan jännityksen mukaisesti 

3,8725 3,8725 
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3 Taivutusmomentittoman kaaren numeerinen 
ratkaisu 

Graafisen statiikan soveltaminen on osittain jäänyt taka-alalle tietokoneohjelmien 

hallitessa rakenteiden statiikan laskentaa. Rakenteiden optimaalinen valinta 

suunnittelun alkuvaiheissa saatetaan jopa unohtaa. 

Edellä esitetty analyyttinen ratkaisu kaaren momentittoman muodon 

löytämiseksi perustuu differentiaali- ja integraalilaskentaan. Tutkimuksessa 

kehitetty iteratiivinen taulukkolaskentamenettely on selkeä ja tarkka työkalu kaaren 

optimaalisen muodon ratkaisemiseksi. Menettelyllä voidaan laskea kaaren alustava 

momentiton muoto sekä mitoittaa kaari, ripustusköydet ja vetojänteet. 

Optimaalisen kaaren muodon tavoitteena on taivutusmomentiton rakenne 

(Marano, Trentadue, Grego, Vanzi, & Briseghella, 2018). 

Edellä esitetyssä analyyttisessa ratkaisussa kuormat ovat tasajakautuneita. 

Tämä ehto ei käytännön siltarakenteissa toteudu. Numeerisessa 

iterointimenettelyssä kuormat voivat olla täysin diskreettejä. Yläpuolisissa 

kaarisilloissa ripustusköysien omapaino muuttuu kaaren korkeuden mukaan ja 

saavuttaa suurimman painonsa kaaren keskellä. Samoin kaaren omapaino muuttuu, 

mikä korostuu korkeilla kaarilla, joissa kaaren puristusvoiman pieneneminen kohti 

lakea tekee mahdolliseksi kaaren painon keventämisen. Tasajakautuneen kuorman 

oletus ei toteudu. 

Graafisen statiikan perusajatukset ovat voimassa laskennassa. Vektorialgebra 

ja tasogeometria toimivat piirtämisen korvikkeina. 

Kaaren momentiton muoto pysyville kuormille syntyy kuormien vaikutuksesta. 

Jos muoto päätetään etukäteen ja halutaan taivutusmomentiton rakenne, se saadaan 

aikaan suunnittelemalla kuormat niin, että momentiton muoto toteutuu. Tässä 

tutkimuksessa kuormat määräävät kaaren muodon. 

Laskennassa sovelletaan vektorialgebraa graafisen statiikan periaatteiden 

mukaisesti. Voimavektorit summataan resultanttivektoriksi voimavektoreiden 

vaikutussuorien leikkauspisteissä (Timoshenko & Young, 1965). Resultantin ja 

seuraavan vertikaalivoimalinjan leikkauspiste muodostavat kaarelle uuden 

koordinaatin. Näin edetään läpi koko kaaren. Jokaisella laskentakierroksella 

iteroinnin pitää sulkeutua tarkasti. Kaaren y-koordinaatin muutos vaikuttaa 

kaarielementtien pituuksiin, mikä johtaa uusiin kuormavektoreihin. Samoin käy 

ripustusjänteiden pituuksille. Laskenta toistetaan uusilla kuormilla, kunnes tulokset 

ovat konvergoituneet halutulle tarkkuustasolle. 
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Seuraavissa luvuissa esitetään kaarelle lineaarinen ja epälineaarinen iterointi. 

Lineaarisessa iteroinnissa ekvivalentit kuormat sijaitsevat elementtien 

solmupisteissä ja epälineaarisessa taas elementtien painopisteissä. Epälineaarisessa 

menetelmässä elementtijako muuttuu jokaisella iterointikierroksella. 

3.1 Symmetrisen kaaren iterointi momentittomaksi 

Kuvassa 30 on esitetty lineaarisen laskennan periaatteen vektoripiirros 

yläpuoliselle kaarisillalle ja Kuvassa 31 vuokaavio laskennasta. Merkitään 

symbolilla wi jäykistyspalkin kuormavektoreita ja symbolilla qi kaaren ja 

ripustusköysien yhteisiä kuormavektoreita. Jos lasketaan pelkästään kaarta, 

kuormavektori wi saa arvon 0.  

 

Kuva 30. Iterointikierroksen vektorit vertikaalikuormalle w ja kaaren omapainolle q 

lineaarisessa iteroinnissa. 

Iteroinnin konvergointitason määrittely tulee tehdä ottamalla huomioon 

iterointimenettelyn haluttu tarkkuus. Kaaren muodon ja voimasuureiden 

suppenemista seurataan kullakin laskentakierroksella. Kaaren kannan horisontaali- 

ja vertikaalivoiman muutoksen ollessa seuraavalla laskentakierroksella 

suuruusluokkaa 0,1 % voidaan tulos katsoa konvergoituneeksi. Muodon 

suppenemisen raja iteroinnille voidaan määritellä myös suurimpaan sallittavaan 

epäkeskeisyyteen suhteutettuna arvona. Tarkkuusvaatimus voidaan esittää kaaren 

poikkileikkauksen korkeuden funktiona.  Muodon toleranssi on silloin 

kohdekohtainen. 
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Kuva 31. Momentittoman kaaren lineaarinen iterointi vertikaalikuormalle wi ja kaaren 

omapainolle qi Kuvan 30 mukaisesti. 
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Iteroinnin tarkkuustaso kontrolloidaan laskemalla saadun geometrian mukaisen 

rakenteen taivutusmomentit. Jos ne ovat suurempia kuin rakenteen muodon 

toleranssivaatimusten mukaisten epäkeskeisyyksien aiheuttamat taivutusmomentit, 

voidaan iterointikierrosten määrää kasvattaa, jotta haluttu taivutusmomenttien 

eliminointi on saavutettu. Iteratiiviseen laskentaan voidaan luontevasti sisällyttää 

mitoitusparametreja. Kaari, vetojänteet ja ripustusköydet mitoitetaan 

laskentakierrosten mukaisilla voimasuureilla, ja niiden uudet, mitoitukseen 

perustuvat painot lisätään kuormavektoreihin. Ripustusköydet mitoitetaan köysien 

yläpäässä, jolloin köysien omapaino tulee laskentaan mukaan. Laskentaan voidaan 

sisällyttää myös erillisten varusteiden ja lisärakennelmien kuormat, jotka tulevat 

lopulliseen siltarakenteeseen. 

3.1.1 Laskentamenettely epälineaarisella iteroinnilla 

Edellä kuormat jaettiin kaaren solmuille kunkin sauvan puolivälistä. 

Kaarielementtien pituuksien erot aiheuttavat kuormien siirrossa elementtien päihin 

pienen epätarkkuuden, koska kuormaosuudet solmun molemmin puolin eivät ole 

yhtä suuret. Kuormavektorien vertikaalinen vaikutussuora ei silloin ole 

täsmällisesti elementtien solmun kohdalla. Käytännön laskelmiin tällä ei ole suurta 

merkitystä.  

Iteroinnin tarkkuus paranee, kun otetaan mukaan geometrinen epälineaarinen 

menettely (He & Gilbert, 2015). Laskenta on edellisen kohdan mukainen, mutta 

kaaren sauvaelementtien ekvivalenttien solmupistemassojen sijasta käytetään 

ekvivalentteja painopistemassoja. Uudet kaaren koordinaatit syntyvät nyt 

elementtien painopistelinjoille. Tämä johtaa jokaisella laskentakierroksella 

lisääntyvään elementtimäärään ja uusiin laskentapisteiden koordinaatteihin. 

Kaaren kannasta lähtevien sauvaelementtien pituudet puolittuvat jokaisella 

laskentakierroksella. Kuva 32 esittää solmupisteiden ja elementtien painopisteiden 

x-koordinaattien muuttumisen iterointikierroksilla. 
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Kuva 32.  Kaaren solmupisteiden ja kuormavektoreiden x-koordinaattien muuttuminen 

epälineaarisessa iteroinnissa. 

3.1.2 Tasajännityskaaren iteratiivinen laskenta 

Tasajännityskaaren muoto ja voimasuureet saadaan lasketuksi edellä esitetyllä 

iterointitavalla. Lisätekijänä on kaaren puristusvoiman huomioon ottaminen kaaren 

poikkileikkauksen pinta-alassa. 

Kullakin laskentakierroksella saadaan kaaren sauvaelementtien puristusvoimat. 

Kun kaaren mitoitusjännitys on valittu, jokaisella kierroksella voidaan laskea 

puristusvoimaa vastaavat kaaren poikkileikkauksen pinta-alat. Toinen tapa laskea 

kaaren poikkileikkauksen paino on pitää kaaren poikkileikkaus laella vakiona ja 

laskea kaaren painot puristusvoiman suhteessa laen poikkileikkauksen painoon.  

Kuvassa 33 on esitetty iteratiivisella menettelyllä lasketut betonirakenteiset 

tasajännityskaaret l/h-suhteilla 1,5, 2,0 ja 4. Kaarien poikkileikkauksen 

muuttuminen kuvastaa normaalivoiman suuruutta kaaressa. Puristusjännitykset 

kaarissa ovat vastaavasti −0,440 MPa, −0,484 MPa ja −0,723 MPa. 
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Kuva 33. Betoniset tasajännityskaaret, l = 50 m, l/h = 1,5, 2,0 ja 4,0.  
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Kuvassa 34 on esitetty epälineaarisesti iteroitu betonikaari l/h-suhteella 1. Se 

paljastaa havainnollisesti kaaren poikkileikkauksen muuttumisen lähestyttäessä 

kaaren teoreettista äärijännemittaa. Korkeussuhde l/h = 1 tuottaa noin 97 % kaaren 

teoreettisesta maksimijännevälistä. Poikkileikkauksen pinta-ala on silloin kasvanut 

laen poikkileikkauksesta 26-kertaiseksi. 

 

Kuva 34. Betonirakenteinen tasajännityskaari, l/h = 1. 

3.2 Iteratiivisen laskennan tarkkuus 

Edellä esitetty laskentamenettely on tämän tutkimuksen pääasiallisin työmetodi. 

Sen tarkkuutta ja luotettavuutta vertaillaan seuraavassa edellä esitettyihin 

analyyttisiin ratkaisuihin. 

Momentittoman kaaren laskentaa on verrattu kahdella eri elementtitiheydellä 

lineaarista iterointia ja geometrisesti epälineaarista iterointia käyttäen. Laskennat 
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osoittavat, että viisi laskentakierrosta antaa riittävän tarkkuuden katenaarin 

muodolle ja kymmenen laskentakierrosta korkealle tasajännityskaarelle. Kaaren 

muodon konvergointia laskentakierrosten mukaan voidaan seurata Liitteissä 1, 2 ja 

3 esitettyjen iterointikierrosten mukaisista kaarien x- ja y-koordinaateista. 

3.2.1 Vertailulaskentaa kaarien muodon tarkkuudesta 

Valitaan vertailukohde Lewisin (2016) julkaisusta, missä on laskettu analyyttisesti 

betonirakenteisia paraabeli- ja katenaarikaarien muotoja kaarien omapainolle sekä 

taivutusmomentittomia kaaria, joissa vertikaalikuorman ja kaaren omapainon 

kuormasuhde w/q on 2. Kaarien jännemitta on 50 metriä. Kaarien muodot lasketaan 

korkeussuhteilla 4,0, 2,0 ja 1,5.  

Kuvassa 35 on esitetty iteratiivisen laskennan mukaiset kaaret. Kun 

iteratiivisesti laskettuja kaaria verrataan vastaaviin Lewisin analyyttisesti laskemiin 

kaariin, voidaan todeta, että tulokset täsmäävät hyvällä tarkkuuudella. Esimerkiksi 

korkeussuhteella 2 momentittoman kaaren suurin ero paraabeliin on analyyttisten 

tulosten mukaan 0,461 m, kun taas iteratiivisen laskennan tulosten mukaan ero on 

0,462 m. Sama tarkkuustaso on voimassa kaikilla kolmella korkeussuhteella. 

Laskentakierroksia iteroinnissa on kuusi. Liitteessä 1 on esitetty taulukkolaskennan 

eteneminen kaaren korkeussuhteella 2. Kuormasuhde on myös 2. 
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Kuva 35. Numeerisesti iteroidut kaaret.  

Iteroidun tasajännityskaaren muotoa voidaan tarkastella myös analyyttisesti 

yhtälön (82) perusteella. Kaaren muodon määräävä parametri on kaaren painon ja 

valitun jännityksen funktio. Kun tutkitaan samankokoisia kaaria keskenään, 

tarkkuuden vertailu voidaan tehdä laskemalla ensin numeerisen ratkaisun 

mukainen tasajännityskaari valitulla jännemitalla ja korkeussuhteella sekä kaaren 

materiaalin ominaispainolla. Tällöin saadaan ratkaistua kaaren jännitys, joka 

tuottaa tasajännityskaaren muodon. Sen jälkeen lasketaan tasajännityskaaren 

muoto ja verrataan saatuja kaaria analyyttisesti laskettuihin kaariin. 

Kuva 36 esittää iteratiivisesti ja analyyttisesti laskettujen kaarien korkeuseron 

jännemitalla 100 m ja korkeussuhteella l/h = 2. Betonikaari on iteroitu 

tasajännityskaareksi. Iterointikierroksia on 10. Suurin korkeusero 11,5 mm tulee 

aivan lähelle kaaren kantaa. Tulosta voidaan pitää riittävän tarkkana käytännön 

laskelmiin. 
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Kuva 36. Epälineaarisen iteroinnin virhemarginaali analyyttisesti laskettuun betoniseen 

tasajännityskaareen. Jännemitta 100 m, korkeussuhde l/h = 2,0. Elementtijako 400. 

3.3 Kaaren tarkan muodon merkitys 

Optimaalisen muodon tavoitteena on minimoida rakenteen materiaalimenekki. 

Muodon merkityksen tärkeyttä voidaan konkretisoida laskentaesimerkeillä. Edellä 

mainitussa artikkelissa (Lewis, 2016) on tutkittu betonikaarta 50 metrin 

jännevälillä. Jatketaan saman kaaren vertailua numeerisella iterointimenettelyllä. 

Laskelmilla verrataan taivutusmomentitonta kaarta vastaavaan paraabelikaareen 

samoilla kuormitusotaksumilla. 

3.3.1 Taivutusmomentittoman kaaren ja paraabelikaaren vertailu 

Seuraavassa tutkitaan Kuvan 37 mukaista betonikaarta 50 metrin jännevälillä 

korkeussuhteen l/h arvoilla 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 ja 5,0 ja verrataan paraabelikaaren 

ja iteroidun taivutusmomentittoman kaaren jännityksiä. Kaarien jännitykset 

lasketaan kaaren maksimimomentin kohdalla ja kaaren laella. 

Kaaren suorakaidepoikkileikkauksen pinta-ala on 0,996 m2 ja taivutusvastus 

0,1133 m3. Poikkileikkauksen korkeus on 0,680 m. Poikkileikkauksen korkeuden 

suhde kaaren jänneväliin on 73,4. Valittujen mittojen mukainen rakenne sopii 

esimerkiksi kevyen liikenteen sillan yläpuolisen kaaren poikkileikkaukseksi. 

Paraabelinmuotoinen 2-nivelkaari on staattisesti määräämätön, ensimmäisen 

kertaluvun rakenne. Lasketaan paraabelikaaren taivutusmomentti 

energiaperiaatteen mukaisella kaavalla ratkaisemalla ensin kullekin kaarelle kaaren 

vaakavoima (Ylinen, 1965). Kaaren kokoonpuristumisen vaikutusta ei pienenä 

suureena ole tässä laskelmassa otettu huomioon, jolloin vaakavoima H saadaan 

kaavalla 
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𝐻
𝑀 𝑦𝑑𝑠

𝑦 𝑑𝑠
. 96  

Laskenta on tehty numeerisesti jakamalla kaari 200 elementtiin.  

Kaaren taivutusmomentti M(x) saadaan kaavasta 

𝑀 𝑥 𝑀 𝑥 𝐻𝑦 𝑥 , 97  

missä M0 on yksinkertaisena palkkina laskettu taivutusmomentti ja y(x) on kaaren 

korkeus kohdassa x. 

Lasketut taivutusmomentit ovat suuruudeltaan samat kuin Lewisin artikkelissa, 

jossa taivutusmomentit on laskettu elementtimenetelmään perustuvalla GSA-

ohjelmalla (Oasys, 2020). 

 

Kuva 37. Paraabelikaaren ja taivutusmomentittomaksi iteroidun kaaren laskennan 

lähtötiedot. 

Taulukossa 5 ja Kuvassa 38 on esitetty kaaren poikkileikkauksen jännitykset 

maksimimomentin kohdalla (x = 6,5 m) ja kaaren laella paraabelikaarella ja 

taivutusmomentittomaksi iteroidulla kaarella. Kaaren omapaino q on 0,025 MN/m. 

Lisäksi kaarta kuormittaa vertikaalinen kuorma w = 0,050 MN/m. 
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Taulukko 5. Paraabelikaaren ja momentittoman kaaren jännitykset taivutusmomentin 

maksimikohdassa x = 6,25 m korkeussuhteilla 1; 1,5; 2; 3; 4 ja 5. 

Kaaren korkeussuhde Paraabeli Taivutusmomentiton 

kaari 

Kaarien korkeuseron 

maksimi 

l/h = 1 Yläpinta −9,4 MPa Yläpinta −1,9 MPa 2,219 m 

Alapinta +5,7 MPa Alapinta −1,9 MPa 

l/h = 1,5 

 

Yläpinta −6,2 MPa Yläpinta −1,8 MPa 0,914 m 

Alapinta +2,7 MPa Alapinta −1,8 MPa 

l/h = 2 

 

Yläpinta −4,7 MPa Yläpinta −1,8 MPa 0,462 m 

 Alapinta +1,1 MPa Alapinta −1,8 MPa 

l/h = 3 

 

Yläpinta −3,5 MPa Yläpinta −1,9 MPa 0,164 m 

Alapinta −0,4 MPa Alapinta −1,9 MPa 

l/h = 4 

 

Yläpinta −3,1 MPa Yläpinta −2,2 MPa 0,075 m 

Alapinta −1,9 MPa Alapinta −2,2 MPa 

l/h = 5 

 

Yläpinta −3,2 MPa Yläpinta −2,6 MPa 0,040 m 

Alapinta −1,9 MPa Alapinta −2,6 MPa 

 

Kuva 38. Jännitykset kaarien lailla korkeussuhteen funktiona. 

Tulokset paljastavat jännitysten merkittävän eron. Kaaren korkeuden madaltuessa 

jännityserot pienenevät. 
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Esimerkki liittorakenteisesta teräsputkikaaresta 

Toisena esimerkkinä lasketaan liittorakenteinen betonitäytteinen teräsputkikaari 

sekä paraabelikaarena että momentittomana kaarena. Kaaren jännemitta on 250 m 

ja korkeussuhde 3,75. Teräsputken sisähalkaisija on 1,350 m ja vaipan paksuus on 

0,025 m. Rakenteen poikkileikkaus on vakio koko kaaren matkalla. Kaaren 

pituusakselia vastaan kohtisuoraan tasajakautunut kuormitus q on suuruudeltaan 

0,05 MN/m. Se muodostuu kaaren omapainosta ja sen kantamasta hyötykuormasta. 

Lisäksi rakennetta rasittaa vertikaalikuorma w, suuruudeltaan 0,1 MN/m. 

Kuormien suhde w/q on 2,0. Laskennan tulokset on esitetty Kuvassa 39. 

 

Kuva 39. Taivutusmomentittoman kaaren ja paraabelikaaren muotojen ero ja 

paraabelikaaren taivutusmomentti. 

Kuvassa 39 kaaret on piirretty samassa mittakaavassa. Kuviosta paljastuu, ettei 

paraabelikaaren ja taivutusmomentittoman kaaren ulkonäön eroa voi käytännössä 

silmällä havaita. Vertikaaliseksi kaarien korkeuseroksi paraabelikaaren 
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maksimimomentin kohdalla saadaan 0,442 m. Taulukossa 6 on esitetty kaaren 

teräsjännitysten vertailu kaaren laella ja paraabelikaaren maksimimomentin 

kohdalla.  Laskennassa betonin ja teräksen kimmokertoimien suhteeksi on valittu 

18. Jännitykset on laskettu olettamalla betoni halkeilemattomaksi. Laskenta on 

ainoastaan suuruusluokkatarkastelua lineaarisen kimmoteorian mukaisesti. 

Laskennan tarkoitus on havainnollistaa tarkan muodon merkitystä. 

Koska muotojen ero on huomaamaton, Kuvasta 39 voi saada sen virheellisen 

käsityksen, että paraabeli toimii optimaalisena kaarena yhtä hyvin kuin momentiton 

kaari. Taulukko 6 kuitenkin paljastaa, ettei näin ole. 

Taulukko 6. Jännitysten vertailu liittorakenteiselle teräsputkikaarelle paraabelina ja 

taivutusmomentittomana kaarena. 

Sijainti Paraabeli  Taivutusmomentiton kaari Korkeusero 

 

Kaaren lakipiste 

x = 125 m 

Yläpinta −190,4 MPa  Yläpinta −96,4 MPa 0 m 

Alapinta −2,4MPa  Alapinta −96,4 MPa 

 

Momentin maksimin 

kohta x = 31,25 m 

Yläpinta −226,6MPa  Yläpinta −121,3 MPa 0,442 m 

Alapinta −2,3 MPa  Alapinta −121,3 MPa 

Momentittoman muodon tarkkuuden merkitys kaarelle on verrattavissa jännitetyn 

sillan jänteiden geometrisen muodon vaatimuksiin. Geometria suunnitellaan 

tarkasti ja jänteiden sijainti mitataan ennen rakenteen valua. Kaaressa oleellista on 

kaaren aksiaalisen puristusvoiman etäisyys kaaren painopisteakselista. Ongelmana 

työmaaolosuhteissa on, ettei kaaren voiman sijaintia konkreettisesti voida mitata. 

Lisäksi tulee huomata, että kaaren puristusvoiman suhde kaaren 

poikkileikkaukseen on yleensä suurempi kuin jännitettyjen siltarakenteiden 

jännevoiman suhde palkin poikkileikkaukseen. Kaaren muodon sijaintitoleranssin 

absoluuttinen tarkkuus on samaa suuruusluokkaa kuin palkin jännevoiman 

sijainnin tarkkuus. 

Edellisessä tarkastelussa ei ole otettu huomioon stabiliteettikysymyksiä eikä 

toisen kertaluvun epälineaarista vaikutusta. 

3.3.2 Tasajännitys- ja katenaarikaarien vertailuesimerkki 

Seuraavassa on tarkasteltu tasajännitys- ja katenaarikaarien jännityksiä ja 

materiaalimenekkiä kaarien omapainolle. Kaaret on laskettu iteratiivisesti 

korkeussuhteilla 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0 ja 5,0. Kaarien poikkileikkaukset kaarien 
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laella ovat yhtä suuret. Jännitykset on laskettu kaaren kannassa ja laella. Laskennan 

tulokset on esitetty Taulukossa 7. 

Havaitaan, että tasajännityskaarella päästään pieniin puristusjännityksiin. Se 

antaa mahdollisuuden huomattavan pitkiin jänneväleihin, kuten Taulukossa 1 on 

esitetty. Tasajännityskaarien materiaalimenekki sen sijaan on selvästi suurempaa 

kuin katenaarikaarien, jos kaarien poikkileikkausten painot ovat kaaren laella yhtä 

suuret. 

Taulukko 7. Tasajännitys- ja katenaarikaarien puristusjännitysten ja 

materiaalimenekkien vertailu. Betonikaari, jännemitta 50 m. 

Kaaren korkeussuhde Tasajännityskaari Katenaarikaari Materiaalimenekkien 

suhde1  

l/h = 1 Kanta −0,410 MPa Kanta −1,485 MPa 721,6 m3 / 118,5 m3 

Laki −0,410 MPa Laki −0,253 MPa 

l/h = 1,5 Kanta −0,440 MPa Kanta −1,142 MPa 233,7 m3 / 88,6 m3 

Laki −0,440 MPa Laki −0,309 MPa 

l/h = 2 Kanta −0,483 MPa Kanta −1,004 MPa 136,2 m3 / 74,8 m3 

 Laki −0,483 MPa Laki −0,386 MPa 

l/h = 3 Kanta −0,594 MPa Kanta −0,939 MPa 83,4 m3 / 62,6 m3 

Laki −0,594 MPa Laki −0,526 MPa 

l/h = 4 Kanta −0,723 MPa Kanta −0,981 MPa 67,9 m3 / 57,5 m3 

Laki −0,723 MPa Laki −0,671 MPa 

l/h = 5 Kanta −0,861 MPa Kanta −1,067 MPa 61,2 m3 / 55,0 m3 

Laki −0,861 MPa Laki −0,820 MPa 

1 Kaarissa on laella yhtä suuret poikkileikkaukset, 1 m2 

3.4 Kaaren ulkonäöllistä vertailua 

Perinteinen kaarirakenteiden suunnittelu on tapahtunut valitsemalla kaaren muoto 

tunnettujen matemaattisten muotojen perusteella. Valinnan perusteena on ollut 

kaaren ulkonäön soveltuminen alueen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. 

Seuraavassa havainnollistetaan kaarityyppien muotojen eroavaisuuksia 

esimerkin valossa. Tunnettu toteutettu esimerkki korkeista kaarista on muun 

muassa Gateway Arch St. Louisissa (Kuva 40). Kaaren jännemitta on 182,407 m, 

ja sen korkeus on 190,529 m (Osserman, 2010). 

Gateway Archin muoto on määritelty kaavalla 

𝑦 𝑎 cosh
3,0022𝑥

0,5𝑙
1 , 98  
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johon sijoittamalla y:n arvoksi kaaren korkeus ja l:n arvoksi kaaren jännemitta 

saadaan parametrin a arvoksi 36,1569. Kaaren muodosta on käytetty 

englanninkielistä termiä flattened arch. 

 

Kuva 40. Gateway Arch, St. Louis, Missouri, arkkitehti Eero Saarinen 

(Uudelleenjulkaistu CC BY 2.0 lisenssin 4  alainen kuva lähteestä 

https://www.flikr.com/photos/11399912 @N00/9741415 © 2005 Bev Sykes). 

Tutkitaan seuraavassa Gateway Archin mukaisella jännemitalla ja korkeudella 

paraabeli-, katenaari ja tasajännityskaarta. Kun tasajännityskaaren parametri b 

ratkaistaan kaavalla (82) sijoittamalla reunaehtojen mukaiset x:n ja y:n arvot, 

saadaan ratkaistuksi vastaava tasajännityskaaren muoto. Tällöin sijoitettuina arvot 

x = 182,407/2, y = 0 ja h = 190,529 saadaan yhtälö 

0
1
𝑏

ln cos 91,2035𝑏 190,529, 99  

josta saadaan tulokseksi b = 0,01677391.  

Vastaavasti ratkaistaan kaavan (30) mukaisesti katenaarikaaren parametri a, 

jolloin yhtälöstä 

 
4 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ 
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𝑎 cosh
,

192, 529 𝑎 0 100  

saadaan tulos a = 35,9655.  

Paraabelikaaren yhtälö on siten 

𝑦 0,023107𝑥 192,203. 101  

Kuva 41 esittää paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaaren sekä Gateway Archin 

kaarien muodot.  

 

Kuva 41. Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaari sekä Gateway Arch. 

Havaitaan, että Gateway Arch on muodoltaan lähellä katenaarikaarta, mutta se 

poikkeaa selvästi tasajännityskaaresta. Tasajännityskaaren suurin vertikaalinen 

korkeusero paraabelikaareen on 59,100 m ja vastaavasti katenaarikaareen 

20,850 m. Kuva 42 havainnollistaa kaarien korkeuseroja. 
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Kuva 42. Katenaari- ja tasajännityskaaren sekä Gateway Archin korkeuserot verrattuna 

paraabelikaareen, korkeussuhde l/h = 0,957. 

Edellisessä esimerkissä esitettyjen kaarimuotojen ero on silmämääräisesti 

havaittavissa. Kun kaaria madalletaan, muotojen ero pienenee. Eron havaitseminen 

rakennetussa kohteessa alkaa olla vaikeaa jo korkeussuhteella l/h = 3,0. 

Kuvassa 43 esitetyt kaaret havainnollistavat asiaa. Kaarien jännemitta on 200 m. 

Korkeussuhde on 3,0. 

 

Kuva 43. Kaarien ulkonäkövertailu korkeussuhteella l/h = 3. 

3.5 Katenaarikaaren ja tasajännityskaaren muotojen ero 

Tarkastellaan seuraavassa kaarien geometrisia ominaisuuksia. Vallitseva, määräävä 

voima on kaaren puristusvoima, jonka tulee sijaita mahdollisimman tarkasti kaaren 

poikkileikkauksen painopisteakselilla.  

Kuvassa 44 ja siihen liittyvässä Taulukossa 8 esitetään kaarien 

vertikaalisuunnan etäisyyden maksimi paraabelikaaresta. 
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Kuva 44. Katenaarikaaren ja tasajännityskaaren erot paraabelikaareen. 

Etäisyydet on laskettu analyyttisista kaarien muodoista kaaren jännemitalle 1,0 ja 

kaarien korkeussuhteille 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 ja 6,0. 

Taulukko 8. Tasajännityskaaren ja katenaarikaaren vertikaaliset maksimikorkeuserot 

paraabelikaareen ja eron sijainti. Kaarien jännemitta 1,0 ja korkeussuhde l/h = 1–6. 

Kaaren korkeussuhde Tasajännityskaari  Katenaarikaari 

Korkeusero dyt/h Sijainti svt/l Korkeusero dyk/h Sijainti svk/l 

l/h = 1 0,2961 0,0792  0,1051 0,1372 

l/h = 2 0,1221 0,1152  0,0501 0,1432 

l/h = 3 0,0631 0,1302  0,0281 0,1442 

l/h = 4 0,0381 0,1362  0,0181 0,1452 

l/h = 5 0,0251 0,1392  0,0121 0,1462 

l/h = 6 0,0181 0,1422  0,0081 0,1462 

1 Korkeusero suhteessa kaaren korkeuteen, 2 Sijainti suhteessa kaaren jänneväliin 
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Taulukossa 9 on esitetty tasajännitys- ja katenaarikaaren normaalin suuntainen 

suurin etäisyys paraabelikaaresta. 

Taulukko 9. Tasajännityskaaren ja katenaarikaaren kohtisuorat korkeuserot 

paraabelikaareen ja maksimikohdan sijainti. 

Kaaren korkeussuhde Tasajännityskaari  Katenaarikaari 

Korkeusero dt/h Sijainti st/l Korkeusero dk/h Sijainti sk/l 

l/h = 1 0,0971 0,1152  0,0381 0,1802 

l/h = 2 0,0701 0,1452  0,0301 0,1662 

l/h = 3 0,0461 0,1502  0,0211 0,1652 

l/h = 4 0,0311 0,1502  0,0141 0,1522 

l/h = 5 0,0221 0,1502  0,0101 0,1512 

l/h = 6 0,0161 0,1502  0,0081 0,1502 

1 Korkeusero suhteessa kaaren korkeuteen, 2 Sijainti suhteessa kaaren jänneväliin 

Havainnollisen käsityksen tasajännityskaarien korkeuseroista paraabelin suhteen 

saa Kuvista 45 ja 46. Jännemitta kuvioiden kaarissa on 1,0. 

 

Kuva 45. Katenaarikaaren korkeuserot paraabelikaareen, jännemitta 1,0. 
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Kuva 46. Tasajännityskaaren korkeuserot paraabelikaareen, jännemitta 1,0. 

3.6 Numeerisen, iteratiivisen menetelmän käyttökelpoisuus 

Edellä esitetty graafiseen statiikkaan ja vektorialgebraan perustuva momentittoman 

kaaren ja tasajännityskaaren laskenta on nopea ja luotettava menetelmä. 

Taulukkolaskennan tarkkuus riittää analysoimaan myös korkeita kaaria. 

Korkeita tasajännityskaaria laskettaessa iteroinnin tarkkuus paranee, kun 

laskenta tehdään geometrisesti epälineaarisella iteroinnilla. Laskentakierrosten 

lukumääräksi riittää tavanomaisissa tapauksissa 4– 10. Numeerinen laskenta ei 

aseta rajoja kuormituksille. 

Menetelmä on luotettava, koska iteroinnissa tulosten pitää sulkeutua kullakin 

laskentakierroksella. Mahdollinen laskentavirhe havaitaan helposti. 
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4 Yläpuolisen kaarisillan 
kustannusoptimaalinen korkeussuhde 

Seuraavassa on tarkasteltu yläpuolisen kaarisillan optimaalista korkeussuhdetta 

analyyttisesti paraabelikaarella sekä numeerisesti iteroiduilla katenaarikaarella ja 

tasajännityskaarella. Tässä yhteydessä katenaarikaarella tarkoitetaan sillan 

taivutusmomentitonta kaarta, jossa kaaren omapaino on vakio kaaren pituusakselia 

vastaan kohtisuorassa suunnassa, ja omapainon lisäksi kaari kantaa sillan 

päällysrakenteen muut pysyvät kuormat. Laskennat on tehty neljällä eri 

kustannusten muodostumistavalla: 

– Kaaren teräsrakenteille annetaan kiinteät yksikköhinnat. 

– Kaaren teräsrakenteen yksikköhinnalle määritellään kaaren korkeudesta 

syntyvä lisäkustannus lineaarisena kustannuslisänä korkeuden funktiona. 

– Kaaren teräsrakenteen yksikköhinnalle määritellään kaaren korkeudesta 

syntyvä kustannuslisä toisen asteen käyrän mukaisena kustannuslisänä kaaren 

korkeuden funktiona. 

– Kaarelle määritellään kaaren korkeudesta syntyvä kustannuslisä 

asennustelineiden kustannuksista. 

4.1 Sillan optimaalinen korkeussuhde paraabelikaarelle kiinteillä 

yksikköhinnoilla 

Oletetaan sillan kuormitukseksi tasajakautunut kuorma w. Kuorma kannatetaan 

kaarelle ripustusköysillä. Parabolisen kaarisillan voimapituuksien mukainen 

suhteellinen kustannusfunktio lasketaan integroimalla rakenneosittain sillan kaaren, 

vetojänteiden ja ripustusköysien voimien ja pituuksien tulon lauseke (Järvenpää, 

Heikkilä & Järvenpää, 2019). Sillan sijainti xy-koordinaatistossa on esitetty 

Kuvassa 47. 
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Kuva 47. Yläpuolinen kaari koordinaatistossa. 

Sillan voimapituus saadaan sijoittamalla kaavaan (3) paraabelikaaren suureet R(x), 

H, ds ja h(x), jolloin voimapituudet fl voidaan kirjoittaa muotoon 

𝑓 2𝑤
𝑙
8ℎ

1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

1
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑑𝑥, 102  

𝑓
ä

2𝑤
𝑙
8ℎ

𝑑𝑥 103  

ja 

𝑓
ö

2𝑤
4ℎ𝑥
𝑙

ℎ 𝑑𝑥. 104  

Summaamalla ja integroimalla edelliset yhtälöt saadaan rakenteen voimapituudeksi 

lauseke 

𝑓
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑤𝑙
𝑙
8ℎ

𝑤𝑙
2ℎ
3

𝑤𝑙. 105  

Kun teräsrakenteisen kaaren, vetojänteiden ja ripustusköysien voimapituudet 

kerrotaan kustannuskertoimilla Ca, Ct ja Ch, sillalle saadaan lasketuksi kustannus 

Cath, jolloin 

𝐶
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑤𝑙𝐶
𝑙
8ℎ

𝑤𝑙𝐶
2ℎ
3

𝑤𝑙𝐶 , 106  
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jossa Ca on kaarelle valittu yksikköhinta jaettuna valitulla jännityksellä, Ch on 

ripustusköysille valittu yksikköhinta jaettuna ripustusköysien jännityksellä, ja Ct 

on vetojänteille valittu yksikköhinta jaettuna vetojänteiden jännityksellä. 

Kaaren kustannusoptimaalinen korkeus h saadaan yhtälöstä 

𝑑𝐶
𝑑ℎ

𝑙
8ℎ

2
3

𝐶
𝑙

8ℎ
𝐶

2
3
𝐶 0. 107  

Kaarelle, ripustusköysille ja vetojänteille annettujen jännitysten ja yksikköhintojen 

perusteella saadaan parabolisen momentittoman kaaren optimaaliselle korkeudelle 

kaava 

ℎ  𝑙
3 𝐶 𝐶

16 𝐶 𝐶
. 108  

Laskentamenettelyä voidaan soveltaa eri materiaaleista koostuvalle 

kaarirakenteelle ottamalla huomioon kustannustermeissä kunkin kantavan 

rakenneosan jännitykset, ominaispainot ja yksikkökustannukset.  

Edellä olevien kaavojen tarkkuutta voidaan parantaa korjaamalla 

ripustusköysien kuormaa w vähentämällä siitä arvioitu kaaren kuorman osuus. 

Tällöin sen vaikutus kaavoissa (106–108) voidaan ottaa huomioon kertomalla termi 

Ch suhdeluvulla, mikä muodostuu vähentämällä päällysrakenteen 

tasajakautuneesta kokonaispainon kuormasta w tasajakautuneeksi arvioitu kaaren 

painon osuus ja jakamalla edellisten erotus kokonaiskuormalla w. 

Havainnollistetaan edellistä tulosta laskemalla teräksisen sillan optimaaliset 

korkeussuhteet kaaren jännityksillä −75 MPa ja −150 MPa. Ripustusköysille 

jännitykseksi on valittu +500 MPa ja vetojänteille +700 MPa. Teräskaaren 

yksikköhinta on 6 €/kg, ripustusköysien 30 €/kg ja vetojänteiden 20 €/kg. Tällöin 

kustannuskertoimien lukuarvot ovat seuraavat: Ca = 6/150, Ct = 20/700 ja Ch 

=30/500. Kaavan (108) mukaan ratkaisuksi saadaan tulos 

2,622
𝑙
ℎ

2,789, 109  

jossa pienempi suhdeluku vastaa kaaren jännitystasoa −75 MPa ja suurempi 

jännitystasoa −150 MPa. Optimaalinen korkeussuhde on yhtä suuri kaikilla 

jänneväleillä Kuvan 48 mukaisesti. 
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Kuva 48. Optimaalinen korkeussuhde jännevälin funktiona laskettuna esimerkin 

kiinteillä yksikköhinnoilla. 

Kaavalla (108) voidaan myös varioida teräksen yksikkökustannusten vaikutusta 

optimaaliseen korkeuteen. Kaaren teräksen yksikköhinnalla 3 €/kg sekä 

jännitystasoilla −75 MPa ja −150 MPa saadaan optimaaliselle korkeussuhteelle 

tulos 

2,789
𝑙
ℎ

2,963. 110  

Valitut yksikköhinnat perustuvat vaikeiden rakentamisolosuhteiden mukaisiin 

yksikköhintoihin ja käytyihin keskusteluihin teräsrakentajien sekä 

siltaurakoitsijoiden kanssa. Kaavan (108) perusteella kaariteräksen hinnan 

alentaminen Kuvan 47 mukaiselle rakenteelle alentaa kaaren optimaalista korkeutta. 

Rakenneosien keskinäiset kustannussuhteet määräävät kaaren korkeuden. Kaaren 

kustannusmuutoksen vaikutus optimaaliseen korkeuteen on suhteellisen vähäinen.   

Kun lasketaan kaarisillan kantavien rakenteiden kustannus edellä esitetyillä 

yksikköhintatiedoilla korkeussuhteen funktiona, saadaan Kuvan 49 mukaiset 

suhteelliset kustannuskäyrät jännitystasoilla −75 MPa ja −150 MPa. Kustannusten 

5 %:n lisääntymisen mukaisesti saadaan tulos 2 ≤ l/h ≤ 4. Voidaan todeta, että 

optimikorkeuden tuntumassa kustannusten muutos on hidasta. 
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Kuva 49. Esimerkin mukaisilla jännitys- ja kustannustiedoilla laskettu sillan 

kaarirakenteiden suhteellinen kustannus korkeussuhteen l/h mukaisesti. 

Kaava (106) antaa parabolisen kaarisillan voimapituudet tasajakautuneelle 

vertikaalikuormalle. Kaavan käyttöä voidaan perustella tavanomaisille 

lyhytjänteisille silloille, jos kaaren asennukseen ei liity sen korkeudesta johtuvia 

lisäkustannuksia ja päällysrakenteen kokonaispaino osataan arvioida luotettavasti. 

Edellisissä laskelmissa oletuksena on tasajakautunut kuormitus. Käytännössä 

tällaista siltarakennetta ei ole. 

Kaavaa voidaan tarkentaa vähentämällä ripustusköysien kuormasta arvioitu 

kaaren painon osuus. Tieliikenteen kaarisilloissa jäykistyspalkin paino on yleensä 

suuruusluokkaa 80– 90 % koko sillan pysyvistä kuormista (Finke, 2016). 

Paraabelikaava ei ota huomioon, että ripustusköysien ja kaaren omapaino ei ole 

vertikaalisuunnassa tasainen. Numeerinen iteratiivinen laskentamenettely, jossa 

rakenteiden painot kaarelle, vetojänteille ja ripustusköysille muodostuvat niiden 

voimasuureiden mukaisesti, poistaa nämä puutteellisuudet. 
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4.2 Optimaalinen korkeussuhde katenaarikaarelle ja 

tasajännityskaarelle kiinteillä yksikköhinnoilla 

Lasketaan seuraavassa katenaarikaaren ja tasajännityskaaren optimaaliset 

korkeussuhteet iteratiivisesti 100 metristä 700 metriin, 100 metrin välein.  

Katenaarikaarella tarkoitetaan kaarta, joka mitoitetaan koko kaaren pituudelta 

kannan jännityksen mukaisesti. Tasajännityskaaressa kaari mitoitetaan kaaren 

aksiaalisen normaalivoiman mukaisesti koko kaaren pituudelta. Ripustusköydet ja 

vetojänteet sekä niiden painot mitoitetaan vallitsevan kuorman mukaisesti. 

Vertailulaskelmassa käytetään samoja jännityksiä ja yksikköhintoja kuin edellä 

paraabelissa on käytetty. Kuvassa 50 on esitetty optimaaliset korkeussuhteet 

jännemitan ollessa muuttujana.  

 

Kuva 50. Siltakaaren optimaaliset korkeussuhteet kiinteillä yksikköhinnoilla kaaren 

jännitysten −75 MPa ja −150 MPa mukaisesti. Ripustusjänteiden jännitys +500 MPa ja 

vetojänteiden jännitys +700 MPa. Yksikkökustannukset: teräs 6 €/kg, vetojänteet 

20 €/kg, ripustusköydet 30 €/kg. 

Iteratiivisesta laskennasta saadaan kullekin tutkitulle jännemitalle optimaalista 

korkeutta vastaavat kustannukset. Kuva 51 esittää kaaren kannan jännityksen 

mukaan mitoitetun katenaarin ja tasajännityskaaren mukaisten siltojen suhteelliset 

pääsuunnan kantavien kaarirakenteiden kustannukset jännemitan funktiona 

verrattuna 100 m jänteisen tasajännityskaaren vastaaviin kustannuksiin. 
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Kuva 51. Kaarirakenteiden kustannukset katenaarikaarella ja tasajännityskaarella 

verrattuna 100 m jännemittaisen sillan vastaaviin kustannuksiin. 

Tasajännityskaaren optimaalisen korkeuden mukaisella teräskaarisillalla on 

merkittävä kustannusetu verrattuna katenaarikaaren mukaiseen siltaan. Esimerkin 

lähtöarvojen mukaan katenaarin pääsuunnan kaarirakenteiden kustannukset ovat 

17– 29 % suuremmat kuin vastaavat kustannukset tasajännityskaarisillassa. 

Kustannusero on näytetty Kuvassa 52. 
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Kuva 52. Katenaari- ja tasajännityskaarisillan kaarirakenteiden kustannuserot 

jännemitan ja korkeussuhteen mukaisesti kiinteillä yksikköhinnoilla. Kustannusten 

suhde on laskettu optimaalisten korkeuksien mukaisesti. Kaarien jännemitta 250 m.  

Edellä esitetyissä laskelmissa kaarirakenteen yksikköhinnat ovat kiinteät. Kiinteät 

yksikköhinnat soveltuvat esimerkiksi sellaiseen siltakohteeseen, joka rakennetaan 

helpoissa olosuhteissa rannan suuntaisesti sijaitsevalla työalustalla tai sillan 

maatuen takana siirtoalustalla. Valmistunut siltarakenne siirretään ponttoneja tai 

siirtorataa apuna käyttäen lopullisille laakereilleen. 

Helpoissa olosuhteissa rakennettavan kaaren korkeuden merkitystä 

kustannuksiin voidaan verrata suurten kattilalaitosten teräsrakenteiden 

asennuskustannuksiin. Nykyisillä nosturikapasiteeteilla päästään kohtuullisesti 

jopa 100 metrin korkeuksiin. Korkeuden aiheuttama kustannuslisä voidaan 

arvioida luotettavasti kiinteitä yksikköhintoja käyttäen. 

Kaarisiltojen kustannukset riippuvat ratkaisevasti kaaren 

asennusmenetelmästä ja siltapaikan olosuhteista. Seuraavassa arvioidaan kaaren 

korkeuden mukaan lisääntyvien kustannusten vaikutusta kaaren optimaaliseen 

korkeuteen. 

4.3 Paraabelikaaren optimaalinen korkeussuhde kaaren 

kustannusten muuttuessa korkeuden mukaisesti 

Johdetaan seuraavassa analyyttiset ratkaisut paraabelikaaren optimaaliselle 

korkeudelle ottamalla kaaren teräsrakenteen kustannuksissa huomioon korkeuden 

tuoma asennustyön kustannuslisä. Kaaren korkeuden aiheuttamaa lisäkustannusta 

arvioidaan kolmella eri tavalla: 
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1. Lineaarisesti korkeuden mukaan muuttuva kaaren yksikköhinta  

 

Lineaarisen hinnanmuodostuksen oletetaan soveltuvan siltakohteeseen, jossa 

teräksen yksikköhinta asennuspaikalla, maanpinnan tasolla, tunnetaan ja 

asennusmenetelmästä sekä sen soveltuvuudesta on aikaisempaa kokemusta. 

Samoin osataan arvioida, miten kustannusten yksikköhinta teräskaaressa 

muuttuu, kun asentaminen etenee korkeammalle. Tässä tutkimuksessa on 

arvioitu kustannusten kaksinkertaistuvan korkeuden kasvaessa 100 metriä. 

 

2. Kvadraattisesti korkeuden mukaan muuttuva kaaren yksikköhinta 

 

 Kvadraattisen hinnanmuodostuksen oletetaan soveltuvan siltakohteeseen, 

jossa asennuskorkeus vaikuttaa teräskaaren yksikkökustannuksiin ensin 

hitaasti, mutta johtaa ylöspäin mentäessä vähitellen lisääntyviin kustannuksiin. 

Tämä on tyypillistä ulokkeena, tukitornien ja harusköysien varassa 

rakennettavissa kaarisilloissa. Ulokeasennuksen edetessä tukitornien korkeutta 

ja harusköysiä on lisättävä. Tutkimuksessa on arvioitu hinnanmuutosta 

kvadraattiseksi olettamalla kaaren yksikköhinnan kaksinkertaistuvan 

100 metrin korkeudessa. 

3. Telinekustannusten mukaan muodostuva kaaren kustannus  

Kaarisiltojen asennus voidaan tehdä myös tukitelineiden varassa. 

Työnaikainen kaaren tuenta telineillä on ollut tyypillistä betonikaarien 

rakentamisessa. Tukirakenteita käytetään myös teräskaarien asennuksessa. 

Käytössä ovat olleet puusta rakennetut telineet, terästornit ja teräskannattimet. 

Laskuesimerkissä on otaksuttu, että sillassa on kaksi teräsrakenteista kaarta. 

Molempien kaarien tueksi rakennetaan telineet siten, että kaaren laella 

kummankin telineen leveys on 2,5 m ja telineiden leveys kasvaa laelta alaspäin 

suhteessa 1:10. Telineiden kustannus on arvioitu syntyneiden telinekuutioiden 

mukaan käyttäen perusteena paikallavalettavien betonisiltojen telineiden 

kuutiohintaa (Tiehallinto, 2002). 

Seuraavissa luvuissa johdetaan kaavat parabolisten yläpuolisten siltakaarien 

kustannusoptimaalisille korkeuksille yleisessä muodossa ottamalla huomioon 

kaaren korkeuden vaikutus kustannuksia lisäävänä tekijänä. Yleisiä kaavoja 

voidaan soveltaa tapauskohtaisilla kustannustiedoilla. 
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4.3.1 Kaaren optimaalinen korkeus korkeuden mukaan lineaarisesti 

lisääntyvien kustannusten perusteella 

Lisätään parabolisen kaarisillan kaaren voimapituuden integraaliin lineaarinen 

kustannusmuuttuja. Sisällytetään kustannuslisä kaaren yksikköhintaan pitämällä 

vetojänteiden ja ripustusköysien yksikköhinnat muuttumattomina. Kustannuslisän 

e arvioidaan syntyvän kaaren korkeuden H matkalla lineaarisesti, jolloin kaaren 

kustannuskerroin Cah korkeudella y voidaan kirjoittaa muotoon 

𝐶 𝑦 𝐶
𝑒𝑦
𝜎 𝐻

, 111  

jossa 

𝑦 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 . 112  

Merkitään 

𝑒
𝜎 𝐻

𝑘, 113  

jolloin sillan kustannusten lauseke saa muodon 

𝐶
2𝑤𝑙

8ℎ
1

64ℎ
𝑙

𝑥 𝐶 𝑘 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥

2𝑤𝐶
𝑙
8ℎ

𝑑𝑥 2𝑤𝐶 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥. 114

 

Kustannusfunktio on silloin 

𝐶
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑤𝑙𝐶
4ℎ
15

𝑙
12

𝑤𝑙𝑘
𝑙
8ℎ

𝑤𝐶
2ℎ𝑙

3
𝑤𝐶 . 115  

Derivoimalla lauseke (115) h:n suhteen ja ratkaisemalla yhtälö dCath/dh = 0 

saadaan kustannusoptimaaliselle korkeudelle h kaavaksi kolmannen asteen yhtälö 

192𝑘ℎ 240 𝐶 𝐶 ℎ 45𝑙 𝐶 𝐶 0. 116  
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4.3.2 Paraabelikaaren optimaalinen korkeus korkeuden mukaan 

kvadraattisesti lisääntyvien kustannusten perusteella 

Kustannuslisän e otaksutaan syntyvän korkeuden H matkalla, jolloin 

kustannuskerroin Cahh korkeudella y voidaan kirjoittaa muotoon 

𝐶 𝑦 𝐶
𝑒𝑦
𝜎 𝐻

, 117  

jossa 

𝑦 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 . 118  

Merkitään 

𝑒
𝜎 𝐻

𝑝, 119  

jolloin sillan kustannusfunktio vertikaalisella kuormalla w on 

𝐶
2𝑤𝑙

8ℎ
1

64ℎ
𝑙

𝑥 𝐶 𝑝 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥

2𝑤𝐶
𝑙
8ℎ

𝑑𝑥 2𝑤𝐶 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥. 120

 

Integroimalla saadaan kustannusten lausekkeeksi 

𝐶
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑤𝑙𝐶
ℎ𝑙
15

16ℎ
105

𝑤𝑙𝑝
𝑙
8ℎ

𝑤𝐶
2ℎ𝑙𝑤

3
𝐶 . 121  

Derivoimalla lauseke (121) h:n suhteen päädytään neljännen asteen yhtälöön, josta 

ratkaistaan optimaalinen kaaren korkeus annettujen jännitystasojen ja 

yksikköhintojen mukaisesti. Optimaalisen korkeuden yhtälö saa muodon 

1152𝑝ℎ 1680𝐶 1680𝐶 168𝑙 𝑝 ℎ 315𝑙 𝐶 𝐶 0. 122  
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4.3.3 Paraabelikaaren optimaalinen korkeus kaaren 

asennustelineiden mukaisesti määräytyvien kustannusten 

perusteella 

Ottamalla huomioon telinerakenteiden tilavuuteen perustuvat kustannukset 

luvussa 4.3 esitetyn mukaisesti sillan kokonaiskustannukset Cathp voidaan laskea 

kaavalla 

𝐶
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑙𝐷
𝑙
8ℎ

𝑙𝐷
2ℎ
3

𝑙𝐷

𝑟 2 5 ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥 2𝑤

1
10

ℎ
4ℎ
𝑙
𝑥 𝑑𝑥 . 123

 

Edellä kaavassa (123) Da = wCaγ, jossa w on sillan kansirakenteen kokonaispaino 

pituusmetrille, ja γ on teräksen ominaispaino 7 850 kg/m3. Vastaavasti Dt = wCtγ    

 ja Dh = wChγ. Termi r on telinerakenteen tilavuuskuution yksikköhinta. 

Kustannusfunktioksi saadaan integroinnin jälkeen kaava 

𝐶
𝑙
8ℎ

2ℎ
3

𝑤𝑙𝐷
𝑙
8ℎ

𝑤𝐷
2ℎ𝑙

3
𝑤𝐷

10ℎ
3

4ℎ
75

𝑙𝑟. 124  

Optimaalisen korkeuden antava yhtälö saa ylläolevien lähtötietojen mukaan 

muodon 

64𝑟ℎ 400 𝐷 𝐷 5𝑟 ℎ 75𝑙 𝐷 𝐷 0. 125  

Kustannusten optimikorkeus edellyttää sillan kokonaispainon tuntemista 

tutkittavalle jännemitalle. Kun lisäkustannuksia lasketaan telinerakenteiden 

kustannusten perusteella, laskenta on tehtävä kohdekohtaisesti. Laskennassa sillan 

päällysrakenteen painoksi on oletettu 0,4 MN/m. Jäykistyspalkin painon muutosta 

jännevälin funktiona voidaan likimäärin arvioida käyttämällä hyväksi 

yksinkertaisena palkkina arvioitua ekvivalenttia jännemittaa ja liittopalkkisiltojen 

teräsmäärille johdettuja empiirisiä kaavoja (Nettleton & Torkelson, 1977; 

Pulkkinen, 2018). Yläpuolisen kaarisillan jäykistyspalkin ekvivalentti jännemitta 

on Nettletonin ja Torkelsonin (1977) mukaisesti 0,36 kertaa sillan jännemitta. 
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4.4 Paraabelikaaren optimaaliset korkeussuhteet jännemitan 

mukaisesti 

Seuraavassa esitetyt optimaaliset korkeudet perustuvat Taulukon 10 mukaisille 

jännityksille ja yksikköhinnoille. Optimaaliset korkeudet on laskettu edellä 

johdetuilla analyyttisilla kaavoilla. Optimaaliset korkeudet on ratkaistu kaaren 

jännityksillä −75 MPa ja −150 MPa. Tulokset on esitetty Kuvassa 53. 

Taulukko 10. Laskentaesimerkkien lähtötiedot. 

Rakenneosa Jännitys pysyville 

kuormille MPa 

Jännitys pysyville kuormille 

MPa 

Yksikköhinnat €/kg 

Kaari −75 −150  61 

Vetojänteet +700 +700 20 

Ripustusköydet +500 +500 30 

1 Kaaren yksikköhinnan oletetaan lisääntyvän korkeuden mukaan 0,06 €/m; telineiden yksikköhinta 

15 €/m3 

 

Kuva 53. Sillan jännemitan mukaiset optimaaliset korkeussuhteet paraabelikaarelle 

kolmella erilaisella kaaren kustannusmuuttujalla. 

Tuloksista voidaan päätellä, että jännemitta vaikuttaa optimaaliseen 

korkeussuhteeseen. Kuvan 53 mukaiset optimaaliset korkeudet ovat likimääräisiä, 

koska kuormitus on otaksuttu tasajakautuneeksi. Tulee myös huomata, että 

ripustusköydet ovat ylimitoitetut, koska ne kantavat koko päällysrakenteen painon. 
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4.5 Katenaarikaaren ja tasajännityskaaren optimaaliset 

korkeussuhteet jännemitan mukaisesti 

Sillan pysyvän kuormituksen suuruus sekä sen jakautuminen kaarelle, vetojänteille 

ja ripustusköysille voidaan laskea iteroimalla rakenne taivutusmomentittomaksi ja 

mitoittamalla jokaisella laskentakierroksella kaari, vetojänteet ja ripustusköydet 

vallitsevien voimasuureiden mukaisesti. Lähtötietona annetaan jäykistyspalkin 

paino pituusyksikölle. Seuraavien kuvioiden tulokset on saatu iteroimalla 

yläpuoliselle siltakaarelle optimaalinen korkeus jännemitan mukaisesti. 

Katenaarikaaren poikkileikkauksia vastaava kaaren omapaino on mitoitettu kaaren 

kannan jännityksen mukaisesti koko kaaren pituudelle. Tasajännityskaaressa 

kaaren omapaino on vaikuttavan aksiaalisen voiman mukainen koko kaaren 

matkalla. Laskennassa annetaan lähtötietoina Taulukon 9 mukaiset jännitys- ja 

hintatiedot. Korkeuden vaikutus kustannuksiin noudattaa luvun 4.3 mukaisia 

oletuksia. Laskenta on tehty 100 metrin välein jännemitan muuttuessa 100 metristä 

700 metriin. Laskennassa iteroidaan kullekin jännemitalle pienin kustannus 

varioimalla kaaren korkeutta. 

Kuvassa 54 on esitetty katenaarikaarisillan optimaaliset korkeussuhteet, ja 

Kuvassa 55 tasajännityskaarisillan optimaaliset korkeussuhteet. 

 

Kuva 54. Katenaarikaarisillan jännemitan mukaiset optimaaliset korkeussuhteet 

kolmella erilaisella kaaren kustannusmuuttujalla. 
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Kuva 55. Tasajännityskaarisillan jännemitan mukaiset optimaaliset korkeussuhteet 

kolmella erilaisella kaaren kustannusmuuttujalla. 

4.5.1 Katenaarikaaren ja tasajännityskaaren kaarirakenteiden 

kustannusten vertailu 

Lasketaan seuraavaksi vertailukustannukset katenaari- ja tasajännityskaarisillan 

kaarirakenteiden kustannuksille kaaren korkeussuhteen ollessa muuttujana. 

Laskennassa käytetään Taulukon 10 mukaisia lähtöarvoja. Sillan jännemitta on 

laskelmissa 250 m. Kaaren kustannukset tarkastellaan lineaarisen ja kvadraattisen 

hinnanmuutoksen mukaisesti. Laskennan tulokset on esitetty suhteellisina 

kustannuksina Kuvassa 56.  

Voidaan todeta, että katenaarina mitoitetun yläpuolisen kaarisillan 

kustannukset ovat aina korkeammat kuin vastaavat kustannukset 

tasajännityskaarisillalla.  
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Kuva 56. Katenaari- ja tasajännityskaarisillan suhteelliset kaarirakenteiden 

kustannukset korkeussuhteen mukaisesti. Tulokset on laskettu jännemitalla 250 m. 

4.6 Yhteenveto optimaalisista korkeussuhteista 

Yläpuolisten kaarisiltojen optimaalisina korkeuksina on tavanomaisesti pidetty 

korkeussuhdealuetta 4– 7. Taulukkoon 11 on koottu edellisten laskelmien mukaiset 

tulokset. Kustannusoptimaalisin kaari on tasajännityskaari. 

Taulukko 11. Optimaaliset korkeussuhteet tasajännityskaarilla jännevälin ja 

korkeudesta syntyvän kustannuslisän mukaisesti neljällä eri kaaren 

hinnanmuodostuksella. Kaaren jännitystasot −150 MPa ja −75 MPa. 

Sillan jännemitta Kiinteät 

hinnat 

Lineaariset 

hinnat  

Kvadraattiset 

hinnat 

Telineiden 

hinnat 

(m) optimi l/h optimi l/h optimi l/h optimi l/h 

100 2,77–2,57 2,91–2,76 2,86–2,70 3,76–3,27 

200 2,73–2,52 3,00–2,83 3,07–2,90 4,00–3,38 

300 2,69–2,47 3,07–2,86 3,35–3,20 4,16–3,42 

400 2,65–2,41 3,12–2,86 3,64–3,43 4,26–3,42 

500 2,62–2,36 3,15–2,84 3,92–3,60 4,33–3,40 

600 2,58–2,31 3,17–2,81 4,28–3,69 4,38–3,35 

700 2,55–2,26 3,18–2,75 4,39–3,71 4,40–3,29 

Tutkimus osoittaa, että optimaalinen korkeussuhde on pienempi kuin 

tavanomaisesti käytetyt korkeussuhteet. Optimaaliset kaaret ovat vastaavasti 
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korkeampia. Alempi jännitystaso johtaa korkeampaan optimaaliseen kaareen. 

Korkeussuhteet perustuvat edellä esitettyjen iteratiivisten laskelmien mukaisiin 

jännitys- ja yksikköhintatasoihin teräskaarisella sillalla.  

Laskelmat osoittavat yläpuolisten kaarien kustannusoptimaalisen 

korkeussuhteen l/h olevan alueella 2,76– 4,40. Tällöin suhdeluvussa on otettu 

huomioon kaaren korkeudesta syntyvän kustannuslisän vaikutus optimaaliseen 

korkeuteen. Laskelmat osoittavat myös, että sillan jännemitta vaikuttaa 

optimaaliseen korkeussuhteeseen. Pidempi jännemitta johtaa laakeampiin 

optimaalisiin kaariin. 
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5 Epäsymmetrisen siltakaaren muoto 

Edellä käsitellyt kaaret ovat symmetrisiä. Kaaren epäsymmetrisyydelle on tarvetta 

esimerkiksi silloin, kun sillan kaaren kannat sijaitsevat eri korkeustasoilla. Myös 

kaaren sovittaminen siltapaikan maisemaan saattaa antaa perusteet 

epäsymmetriselle kaaren muodolle. Motiivina voi olla myös erikoisuuden 

tavoittelu. Lisäksi epäsymmetrian käytölle voi olla perusteena tien vaakatason 

geometria silloin, kun sillalla joudutaan tekemään levennykset lähteville ja tuleville 

liikennekaistoille. Tällöin kansirakenteen leventäminen aiheuttaa pysyvien 

kuormien kasvun, joka voidaan kompensoida kaaren geometrisella muodolla. 

Optimaalisesta kaaren muodosta tulee epäsymmetrinen. 

Esimerkkeinä epäsymmetrisistä kaarista voidaan mainita muun muassa 

Helsingissä sijaitsevat Auroran silta (Kuva 57) ja Isoisän silta. Sillat ovat kevyen 

liikenteen siltoja. 

 

Kuva 57. Auroran silta, Helsinki. Sillansuunnittelu WSP Finland Oy (Uudelleenjulkaistu 

luvalla lähteestä https://www.vastavalo.net/ © Timo Viitanen).  

Epäsymmetristä kaarta on käsitelty seuraavassa vertikaalisilla ja vinoasentoisilla 

ripustusköysillä. Köydet ovat yhdensuuntaisia ja sijaitsevat tasavälein. 

Epäsymmetrisen sillan kustannuksia verrataan vastaavan symmetrisen sillan 

kustannuksiin. Sillan kaari on oletettu teräsrakenteiseksi. 

Epäsymmetristä kaarisiltaa havainnollistetaan seuraavassa muun muassa 

Dubain Sixth Crossing -suunnittelukilpailun voittaneella siltaehdotuksella. Sillan 

jännemitta on 667 m ja kaaren korkeus noin 180 m (E-architect, 2008). Kaaren 

lakipiste sijaitsee jännemitan kolmannespisteessä. Kuvan 58 mukainen kaaren 

muoto vastaa ehdotettua muotoa perustuen sillasta julkaistuihin kuvasovituksiin. 
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Siltaehdotus on teräsrakenteinen. Sillan ripustusköydet ovat vertikaaliset. 

Päällysrakenteen hyödyllinen leveys on 70 m. Seuraavassa on käsitelty kaaren 

muotoa vertikaalisilla köysillä ja vinoilla ripustusköysillä. 

5.1 Epäsymmetrinen kaari ja vertikaaliset ripustusköydet 

Tarkastellaan kaarta, jossa on kaksi lakipisteellä yhtyvää paraabelikaarta. Kaarilla 

on sama vaakasuora tangentti kaaren laella. 

 

Kuva 58. Epäsymmetrisen momentittoman paraabelikaaren kuormat. 

Kuvassa 58 on esitetty kaari, joka muodostuu kahdesta paraabelikaaren 

puolikaaresta, jotka kohtaavat toisensa lakipisteessä. Lasketaan seuraavassa 

Kuvaan 58 merkittyjen kuormitusten w1 ja w2 arvot, joilla kaarirakenne saadaan 

toteutumaan taivutusmomentittomana rakenteena. 

Kuvan mukaisen kaaren jyrkemmän puolen kaariosuus on puolet 

paraabelikaaresta, jonka jännemitta on 2s, ja vastaavasti loivemman puolen 

kaariosuus puolet paraabelikaaresta, jonka jännemitta on 2t. Kaarien tasapainoehto 

edellyttää, että kummankin kaaripuoliskon aiheuttama vaakavoima kaaren 

lakipisteellä on yhtä suuri. Tällöin vaakavoimien yhtäsuuruus voidaan kirjoittaa 

muotoon 

𝑤 2𝑠
8ℎ

𝑤 2𝑡
8ℎ

. 126  

Tasapainottavien kuormien suhteeksi saadaan tällöin 

𝑤
𝑤

𝑡
𝑠

 . 127  
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Edellä esitettyä kuormitusmenettelyä voidaan soveltaa käyttämällä 

jäykistyspalkissa painoltaan erilaisia poikkileikkaustyyppejä. Seuraavassa esitetyt 

poikkileikkaustyyppien painot perustuvat tutkijan kokemukseen siltojen 

poikkileikkauksien rakenteista ja painoista. Kevein paino saadaan teräskantisesta 

rakenteesta, jossa kansilaattana toimii ortotrooppinen teräsrakenne. 

Kansirakenteen omapaino pinta-alayksikköä kohden on suuruusluokkaa 6– 12 

kN/m2. Kun lisäpainoa tarvitsevalla alueella muutetaan teräsrakenteinen kansilaatta 

betonilaataksi, saadaan rakenteen omapaino tasolle 12– 19 kN/m2. Tämä tekee 

mahdolliseksi lievästi epäsymmetrisen, omalle painolle momentittoman kaaren, 

jonka laen sijainti on likimäärin kohdassa 0,45 kertaa pääjänteen pituus. 

Kun mietitään kustannusten optimointia, voidaan arvioida, että painavampi 

liittorakenteinen jäykistyspalkki on kustannuksiltaan korkeintaan samaa 

suuruusluokkaa kuin teräsrakenteinen kansi. Painotuksesta syntyy silloin 

lisäkustannusta ripustusköysistä, vetojänteistä ja kaaresta. Kokonaan 

betonirakenteisella vastaavan levyisellä sillalla saadaan kannen omapaino 

nostetuksi tasolle 22– 27 kN/m2. Tämä tekee mahdolliseksi epäsymmetrisen kaaren, 

jossa momentittoman kaaren laki voi sijaita likimäärin kohdassa 0,4 kertaa sillan 

jännemitta. Kustannustehokkaiden poikkileikkaustyyppien painojen suhde asettaa 

epäsymmetrialle rajat kaavan (127) mukaisesti. 

Lisäpainon käyttöä voidaan soveltaa myös kaarirakenteen painottamiseen. 

Silloin kun kaari muodostuu teräskotelosta, kotelon sisään voidaan valaa betonia 

painoksi halutulle alueelle. Kaaren painottaminen ei vaikuta ripustusköysien 

määrään. 

Pyrittäessä momentittomaan kaareen tulee paraabeligeometriaa korjata, koska 

kaaren omapaino ei ole vertikaalisuunnassa vakio. Muodon korjaus voidaan tehdä 

iteroimalla. 

5.2 Epäsymmetrinen kaari toteutettuna vinoilla yhdensuuntaisilla 

ripustusköysillä 

Edellä epäsymmetrinen taivutusmomentitoin kaari toteutettiin painottamalla sillan 

rakenteita. Seuraavassa aiheutetaan kaarelle epäsymmetrinen taivutusmomentiton 

muoto käyttämällä vinoja yhdensuuntaisia ripustusköysiä. Perusajatus on kannattaa 

jäykistyspalkki ripustusköysillä kuten jatkuva palkki painumattomilla tuilla.  

Analyyttinen ratkaisu kaaren muodolle, olettamalla kaaren paino kaaren 

pituussuunnassa vakioksi, johtaa kolmannen kertaluvun epälineaariseen yhtälöön 

(Wang, Li & Chen, 1996). 
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Edellä mainitussa artikkelissa on esitetty myös ratkaisukaavat (128) ja (129) 

kaaren muodolle silloin, kun painotonta kaarta kuormittaa vinoilla köysillä 

kannatettu vertikaalinen tasajakautunut kuorma. Kuva 59 esittää kaavoissa 

tarvittavat parametrit. 

 

Kuva 59. Merkinnät kaavoihin (128) ja (129). 

Valitsemalla painottomalle kaarelle korkeus h ja ripustusköysien kulmakerroin k 

saadaan kaaren y-koordinaatti kaavasta 

𝑦
2ℎ

𝑙
𝑙 𝑥

𝑥
2

. 128  

Kaaren x-koordinaatti saadaan lausekkeesta 

𝑥  𝑥
𝑦
𝑘

. 129  

Kun vertikaalinen kuorma kannatetaan vinoasentoisilla yhdensuuntaisilla 

ripustusköysillä, taivutusmomentittomasta kaaresta tulee epäsymmetrinen. 

Kuvat 60, 61 ja 62 antavat mielikuvan kaarien muodoista ripustusköysien 

kulmakertoimilla 3, 1,5 ja 0,75. Kaarien korkeussuhde l/h on kaikissa kaarissa 3. 

Kuvioiden kaaret ovat painottomia. Kaarien taivutusmomentittomat muodot on 

laskettu graafisen statiikan ja vektorialgebran mukaisesti. Edellä esitetyt kaavat 

(128) ja (129) antavat samat tulokset. 
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Kuva 60. Kaaren muoto painottomalle kaarelle ripustusköysien kulmakertoimella 3. 

 

Kuva 61. Kaaren muoto painottomalle kaarelle ripustusköysien kulmakertoimella 1,5. 

 

Kuva 62. Kaaren muoto ripustusköysien kulmakertoimella 0,75. 
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5.3 Epäsymmetrisen kaaren iterointi momentittomaksi käyttäen 

vinoja yhdensuuntaisia ripustusköysiä 

Seuraavassa käsitellään Kuvan 63 mukaisen epäsymmetrisen kaaren iteratiivista 

momentittoman muodon laskentaa käyttäen ripustusköysinä vinoja 

yhdensuuntaisia köysiä. Kaaren momentiton muoto ja rakenneosien voimasuureet 

voidaan ratkaista luvussa 3.1 esitetyllä periaatteella. Eroa kyseiseen laskentaan 

tulee ripustusköysien voimavektorien vi ja kaaren kuormavektorien qi 

vaikutussuunnista. Köysivoima vaikuttaa köyden suunnassa ja kaaren 

kuormavektori vertikaalisuunnassa. Vektoreiden vi ja qi vaikutus puristusvoimaan 

ja sen vaikutussuoraan lasketaan erikseen kummankin vektorin vaikutussuoran ja 

resultanttivektorin leikkauspisteessä. Tasajännitysmuotoon päästään mitoittamalla 

kaaren poikkileikkauksen pinta-ala kaaren normaalivoiman mukaisesti, kuten 

edellä vertikaalisten ripustusköysien yhteydessä meneteltiin. 

Kun yläpuolisessa kaarisillassa valitaan ripustusköysien vinous siten, että 

ripustusköysi suunnataan kaaren lakipisteestä jännevälin keskelle, jäykistyspalkin 

neutraaliakselille, vetojänteen vaakavoima vetojänteen keskipisteessä on yhtä suuri 

kuin kaaren puristusvoima laella. Vertikaalisista kuormista yksinkertaisena 

palkkina laskettu taivutusmomentin maksimimomentti vastaanotetaan 

vetojänteiden voiman ja kaaren lakipisteessä vallitsevan vaakasuunnan voiman 

muodostamalla voimaparilla. Momenttivartena on kaaren korkeus. Lasketun, 

jännevälin keskellä vaikuttavan vaakavoiman suuruus muuttuu ripustusköysien 

voimien aiheuttamasta vaakakomponentista. Kaaren jyrkempää päätä 

lähestyttäessä vetovoima pienenee ja laakeaa päätä lähestyttäessä vastaavasti 

kasvaa. Kuormavektoreiden aiheuttama puristusvoiman kulku lasketaan 

vektorialgebran periaatteiden mukaisesti. Kaaren omapainon geometrian 

muuttuessa myös kaaren kuormavektorit muuttuvat vastaavasti. Kun 

laskentakierrokset eivät enää muuta kaaren geometriaa enempää kuin 

konvergointiehdoksi on määritelty, rakenteen muoto on saavuttanut 

taivutusmomentittomalle rakenteelle asetetut vaatimukset. 

Kuva 63 havainnollistaa epäsymmetrisen kaaren laskentaperiaatteen. Laskenta 

aloitetaan valitsemalla aloituskaari esimerkiksi kahtena paraabelikaaren 

puolikaarena tai painottoman kaaren ja vinojen ripustusköysien geometrian 

mukaisena kaarena suuntaamalla ripustusköydet lakipisteestä ja jännemitan 

keskikohtaan. 
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Kuva 63. Epäsymmetrisen kaaren iteroinnin periaatekaavio. 

Rakenteen alustavan muodon mukaisten solmupisteiden koordinaattien 

ratkaisemisen jälkeen lasketaan solmupisteissä vaikuttavat ekvivalentit 

kuormavektorit. Näistä syntyvät yksinkertaisena palkkkina lasketut kantojen 

tukireaktiot VA ja VB sekä palkin maksimitaivutusmomentti. Momentti otetaan 

vastaan jäykistyspalkin vetovoiman ja kaaren puristusvoiman muodostamalla 

voimaparilla. Jakamalla taivutusmomentti kaaren korkeudella h saadaan kaaren 

laen puristusvoiman ja kaaren vetovoiman suuruus kaaren jännevälin keskellä. 

Vaakavoiman H suuruus pienenee kantaa A lähestyttäessä ripustusvoiman 

aiheuttaman puristusvoimakomponentin ∆H vaikutuksesta ja vastaavasti kasvaa 

kantaa B lähestyttäessä. Vaakavoimat kaaren kannoissa ovat HA ja HB. 

Voimavektorit summataan niiden vaikutussuorien leikkauspisteessä. Uudet 

kaaren koordinaatit syntyvät ripustusköysien ja kaaren aksiaalisen voiman 

resultantin vaikutussuoran leikkauspisteessä. Kuva 64 esittää epäsymmetrisen 

kaarisillan vektoreiden laskentaperiaatteen vektoripiirroksen. Kuvassa 65 on 

esitetty laskennan vuokaavio. 
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Kuva 64. Epäsymmetrisen kaaren momentittoman muodon iteroinnin periaate. 
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Kuva 65. Kaaren iterointi taivutusmomentittomaksi epäsymmetriseksi kaareksi vinoilla 

yhdensuuntaisilla ripustusköysillä Kuvan 64 mukaisesti. 



126 

5.4 Epäsymmetrian vaikutus sillan yläpuolisen kaarirakenteen 

materiaalimääriin 

Tutkitaan epäsymmetrian vaikutusta käyttäen hyväksi esimerkkilaskelmia. 

Kuvassa 66 on esitetty sillan kaarelle, ripustusköysille ja vetojänteille lasketut 

suhteelliset materiaalimäärät verrattuna saman korkuiseen symmetriseen kaareen. 

Muuttujana on vinoasentoisten ripustusköysien kulmakerroin k (Kuva 66). 

Tulokset perustuvat sillan jänneväliin 250 m ja kaaren korkeuteen 66,667 m. 

Pysyvien kuormien jännitys teräskaaressa on −150 MPa, vetojänteissä +700 MPa 

ja ripustusköysissä +500 MPa. 

Materiaalimäärät on laskettu käyttäen kaarena teräsputkikaarta, jonka 

halkaisija ja vaipan paksuus pysyvät vakioina. Sillan kaari on iteroitu 

taivutusmomentittomaksi käyttäen vinoja yhdensuuntaisia ripustusköysiä. 

 

Kuva 66. Epäsymmetrisen kaarisillan kaarirakenteiden suhteelliset teräsmäärät 

verrattuna symmetrisen kaaren teräsmääriin sillan yläpuolisen teräskaaren jännemitalla 

250 metriä ja korkeussuhteella 3,75. 

5.4.1 Kustannusvertailu symmetriseen kaareen 

Kun luvussa 5.1 Kuvan 58 mukaisen jännemitaltaan 667 m sillan kaarirakenteiden 

materiaalimäärät lasketaan painottamalla jäykistyspalkki, päädytään 
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päällysrakenteen kuormituksiin w1 = 2,532 MN/m ja w2 = 0,8 MN/m. Paino w2 

vastaa loivemman kaariosuuden painoa pituusyksikölle. Kaaren omapaino 

jännitystasolla −150 MPa johtaa kaaren pituusyksikön omapainoon suuruudeltaan 

0,271 MN/m jyrkän puolen kannassa ja painoon 0,361 MN/m loivan puolen 

kannassa. Kaaren omapainon vuoksi paraabeleiksi valitut kaaret eivät ole 

taivutusmomentittomia. Jos pitäydytään paraabelin muodossa, momentittoman 

kaaren löytämiseksi tarvitaan lisäkuormia tai kaari on iteroitava momentittomaksi. 

Seuraava laskenta perustuu painotetulle kaarelle. Painotuksen merkitys 

materiaalimäärille on pieni. 

Sillan voimapituudet, materiaalimenekit ja kustannukset on esitetty 

Taulukossa 12. Kaaren teräsrakenteen yksikköhintana laskelmassa on käytetty 

kiinteää hintaa 8 €/kg. Tulee huomata, ettei jäykistyspalkin rakenteesta johtuvien 

kustannusten otaksuta muuttuvan, vaikka poikkileikkaus muuttuu teräsrakenteesta 

betonirakenteeksi. Suuresta epäsymmetriasta johtuen päällysrakenteen 

betonilaatan paksuutta joudutaan lisäämään verrattuna optimaaliseen laatan 

paksuuteen riittävän painon saavuttamiseksi. 

Taulukko 12. Epäsymmetrisen paraabelikaarista muodostetun painotetun kaarisillan 

kantavien kaarirakenteiden kustannus sillan jännemitalla 667 metriä ja korkeudella 

180 metriä. Kaaren jännitys −150 MPa. Kansirakenteen kevyemmän osuuden paino 

0,8 MN/m. 

Rakenneosa Voimapituus 

MNm 

 Jännitys 

MPa 

Teräsmäärä kg Hinta 

€/kg 

Kustannus 

€ 

Kaari 557 664 −150 29 184 455 8 175 106 731 

Vetojänteet 392 277 +700 4 399 112 20 87 982 241 

Ripustusköydet 127 201 +500 1 997 82 30 59 912 458 

Vertailukustannus yhteensä 323 001 430 

Taulukossa 13 on esitetty vastaavan symmetrisen kaaren vertailukustannus. Sillan 

kansirakenteen paino on 0,8 MN/m. Kaari on laskettu tasajännityskaarena 

iteratiivisesti. Ripustusköysien ja vetojänteiden lopulliset painot ovat mukana 

laskennassa. 
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Taulukko 13. Symmetrisen sillan kaarirakenteiden kustannus. 

Rakenneosa Voimapituus 

MNm 

 Jännitys 

MPa 

Teräsmäärä kg Hinta 

€/kg 

Kustannus 

€ 

Kaari 299 808 −150 15 689 968 8 125 519 742 

Vetojänteet 215 936 +700 2 421 570 20 48 431 405 

Ripustusköydet 64 032 +500 1 005 302 30 30 159 072 

Vertailukustannus yhteensä 204 110 219 

Vertikaalisilla ripustusköysillä varustetun epäsymmetrisen siltakaaren 

painottaminen taivutusmomentittomaksi lisää kaarisillan kustannuksia pääsuunnan 

kaarirakenteen rakenneosien kustannusten osalta 58 % verrattuna vastaaviin 

symmetrisen sillan kustannuksiin. Kustannuslisä on merkittävä. 

5.4.2 Kustannusvertailu vastaavaan symmetriseen kaareen käyttäen 

vinoja ripustusköysiä 

Luvussa 5.2 on käsitelty momentittoman kaaren ratkaisu vinoilla ripustusköysillä. 

Iteratiivisella ohjelmalla saadaan ripustusköysiä kallistamalla haetuksi Kuvassa 67 

esitetty kaari. Kaaren korkeus on 180 m, ja lakipiste sijaitsee 240 m etäisyydellä 

kaaren kannasta. Kaarelle haluttu Kuvan 67 mukainen korkeus ja lakipisteen 

sijainti johtavat vinojen ripustusköysien kulmakertoimen arvoon −1,65. Kaaren 

muoto vastaa korkeussuhteeltaan Kuvan 66 mukaisen kaaren muotoa. 

 

Kuva 67. Epäsymmetrinen kaari, jänneväli 667 m, korkeus 180 m.  

Lasketut kaarirakenteiden materiaalimäärät ja kustannukset on esitetty 

Taulukossa 14. Tässä käytetään hyväksi Kuvassa 66 esitettyjä materiaalimäärien 

kertoimia. 
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Taulukko 14. Vinoilla ripustusköysillä varustetun epäsymmetrisen kaaren 

kaarirakenteiden kustannus. 

Rakenneosa Symmetrinen 

kaari 

Kerroin1  Teräsmäärä 

kg 

Yksikköhinta 

€/kg 

Kustannus 

€ 

Kaari 15 689 968 1,15  18 043 463 8 144 347 705  

Vetojänteet 2 421 570 1,04  2 518 433 20 50 368 656 

Ripustusköydet 1 005 302 1,35  1 357 158 30 40 714 731 

Vertailukustannus       235 431 092 

 1 Kerroin epäsymmetrian vaikutuksesta Kuvasta 66  

Kuvan 66 mukaan kaaren teräsmäärä lisääntyy 15 %, ripustusköysien määrä 35 % 

ja vetojänteiden määrä 4 % verrattuna vastaavan symmetrisen kaaren teräsmääriin. 

Kustannukset lisääntyvät 15 % verrattuna symmetrisen sillan kaarirakenteiden 

kustannuksiin. 

Vinojen ripustusköysien käyttö on selvästi taloudellisempaa kuin vertikaalisten 

ripustusköysien käyttö ja lisäkuormalla painottaminen. Vinojen ripustusköysien 

voiman suunta tuottaa epäsymmetrisen, ulkonäöltään tasapainoisen kaaren. 

Symmetrinen ratkaisu on selvästi taloudellisin. 
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6 Sovellusesimerkki 

Edellä esitettyä laskentamenetelmää on sovellettu esimerkkisiltaan. Analyyttisesti 

johdetuissa ratkaisuissa ripustusköydet käsiteltiin verhomaisena rakenteena. 

Iteratiivisissa laskelmissa ripustusköydet sijaitsivat aina jokaisen kaarisauvan 

solmupisteessä. Esimerkkisillassa köysiväli on 12,5 metriä. Kaari on jaettu 200 

sauvaelementtiin, jolloin ripustusköydet sijaitsevat joka kymmenennessä kaaren 

solmussa. Ripustusköysien keskinäinen etäisyys on valittu ottamalla huomioon 

optimaalista köysiväliä edustava mitta. Perusteina ovat yleisesti käytetyt 

taloudelliset ripustusköysien koot ja sillan kansirakenteen sekä pituussuuntainen 

että poikkisuuntainen optimaalinen kannatus. Valinta vastaa vinoköysisilloissa 

hyväksi havaittuja rakenneratkaisuja.  

Ripustusköydet jännitetään kantamaan koko sillan jäykistyspalkin pysyvä 

kuorma. Ripustusköysien lukumäärä ei ole sillan kaaren optimaalisen korkeuden 

kannalta merkittävä tekijä, mutta sillä on merkitystä kaaren optimaaliseen muotoon 

ripustusköysien välisellä alueella. 

Esimerkin laskelmat on tehty vain pääsuunnan kaarirakenteiden 

materiaalimäärien ja kustannusten selvittämiseksi. Laskelmissa oletetaan, että 

sillan muut rakenteet ja lisävarusteet ovat yhtä suuret kaikissa tutkituissa 

vaihtoehtoisissa kaariratkaisuissa. 

6.1 Sillan lähtötiedot 

Sillan jännemitaksi on valittu 250,0 m ja hyödylliseksi leveydeksi 15,0 m. Sillalle 

sopii viisi kuormakaistaa. Kaarirakenteena toimivat teräsputket, jotka valetaan 

betonitäytteisiksi kaaren ja kansirakenteen ollessa tuettuina. Betonin sitouduttua 

suunnittelulujuuteen tukirakenteet poistetaan. Kaari toimii liittorakenteena sillan 

kansirakenteen painolle ja myös kaaren omalle painolle. 

Jäykistyspalkki muodostuu kahdesta pituussuuntaisesta kannatinpalkista, 

poikkikannattimista ja betonisesta kansilaatasta. Kaarien keskilinjojen välinen 

etäisyys on 17,0 m. 

Kaarirakenteita sillassa on kaksi, ja ne sijaitsevat päällysrakenteen molemmin 

puolin. Kaarien poikittaiseen stabiliteettiin ja tuulikuormien edellyttämään 

poikittaiseen jäykistykseen tai kaarien kallistamiseen edullisimman stabiliteetin 

aikaansaamiseksi ei esimerkissä oteta kantaa. 
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Oletetaan, että alustavaan suunnitteluun perustuen jäykistyspalkkirakenteelta 

tuleva kuormitus on 0,200 MN/m ilman ripustusköysien ja vetojänteiden painoa. 

Kuva 68 esittää sillan päämitat. 

 

Kuva 68. Laskentaesimerkin kaarisilta. 

6.2 Laskennassa käytettävät jännitykset ja materiaalien 

yksikköhinnat 

Laskennat on tehty kaariteräksen jännityksillä −150 MPa ja −75 MPa. 

Jännitystason valinta on sidoksissa palkin ja kaaren taivutusjäykkyyksiin. 

Liikennekuorman taivutusmomentti jakaantuu kaarelle ja palkille niiden 

taivutusjäykkyyksien suhteessa. Tulee huomata, että kaaren jännitystason valinta 

vaikuttaa kaareen muotoon ja sen optimaaliseen korkeuteen. 

Muuttuvien kuormien aiheuttama jännityslisä vetojänteille syntyy pääosin 

liikennekuorman aiheuttamasta vetovoimasta. Vetojännitys jakautuu valmiissa 

sillassa vetojänteiden aksiaalisen jäykkyyden ja kannatinpalkkien aksiaalisten 

jäykkyyksien suhteessa. Kun vetojänteinä käytetään korkealuokkaisia 

jänneteräspunoksia, niiden pinta-alan suhde pääpalkkien pinta-alaan on 

suhteellisen pieni, jolloin liikennekuorman ja muiden muuttuvien kuormien 

rasitukset vetojänteisiin jäävät pieniksi. Otaksutaan laskelmissa pysyvien kuormien 

vetojänteiden jännitykseksi +700 MPa. 

Ripustusköydet saavat liikennekuormasta väsyttävää kuormitusta. 

Ripustusköydet värähtelevät tuulen, sateen, lumen ja jään sekä liikennekuormien 

vaikutuksesta. Ripustusköydet ovat myös alttiita korroosiolle. Mahdollinen yhden 

köyden katkeaminen ei saa aiheuttaa jatkuvaa sortumaa. Ripustusköysien 
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katkeamista ei tutkita tässä työssä. Valitaan ripustusköysien jännitykseksi 

+500 MPa. 

Sillan kaarirakenteille lasketut kustannukset perustuvat valittuihin jännityksiin 

ja yksikköhintoihin. Kaaren korkeuden vaikutus kustannuksiin arvioidaan 

kvadraattisena hintalisänä. Kaaren teräsrakenteen kustannusten yksikköhinnaksi 

valitaan 6 €/kg silloin, kun teräsrakenne oletetaan asennetuksi maanpinnan tasolla. 

Oletetaan, että kaaren korkeus vaikuttaa asennetun teräsrakenteen hintaan siten, 

että hinta muuttuu korkeuden toisessa potenssissa ja saavuttaa 50 metrin 

korkeudella 9 €/kg. Esimerkkisillassa korkeuden mukainen hintamuutos on otettu 

tarkoituksella nopeammaksi kuin luvussa 3 esitetyissä laskelmissa, koska sillan on 

ajateltu sijaitsevan Suomessa, missä korkealle rakentamisesta on suhteellisen 

vähän kokemusta. 

Vetojänteiden yksikkökustannusten arvio on 20 €/kg ja ripustusköysien 

vastaava arvio 30 €/kg. Ripustusköydet otaksutaan varustetuiksi vaimentimilla, 

säädettävillä ankkureilla ja korkealuokkaisella korroosiosuojauksella. Teräsputken 

sisään valettavan betonin yksikköhinnaksi otaksutaan 1 500 €/m3. Jännitykset ja 

kustannustiedot on esitetty Taulukossa 15. 

Taulukko 15. Käytetyt jännitykset pysyville kuormille ja kaarirakenteiden yksikköhinnat 

esimerkin kaarisillalle. 

Kaaren rakenteet Jännitys Yksikköhinta 

Kaaren teräsputkirakenne maan tasolla  −150 MPa ja −75 MPa 6 €/kg 

Kaaren teräsputkirakenne tasolla 50 m −150 MPa ja −75 MPa 9 €/kg 

Kaaren betoni −8,33 MPa ja −4,12 MPa 1 500 €/m3 

Vetojänteet +700 MPa 20 €/kg 

Ripustusköydet +500 MPa 30 €/kg 

6.3  Kaaren muoto 

Kaaren muodon iterointilaskenta on tehty jakamalla kaari 200 elementtiin. 

Laskennan eteneminen on esitetty Liitteessä 3. Kaaren koordinaatit on laskettu 

kuudella iterointikierroksella. Koordinaatit Liitteen 3 laskentataulukossa on 

näytetty kaaren kannasta x-koordinaatille 43,750 metriin ja koordinaatilta x = 

243,750 kaaren kantaan. 

Kaarelle valittu jakotiheys kuvaa kaaren geometrian 1,25 metrin välein myös 

ripustusköysien välissä. Laskelmat osoittavat, että momentiton kaaren muoto 

aiheuttaa ripustusköysien kohdalle taitteen. Taite on havaittavissa Kuvasta 69. 
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Kuva 69. Momentittoman tasajännityskaaren muoto, jännitystaso −150 MPa. 

Kaarelle valittu jännitystaso vaikuttaa kaaren momentittomaan muotoon. 

Kuvassa 69 on esitetty kaaren muoto jännitystasolla −150 MPa. Jännitystaso 

−75 MPa johtaa kaaren muotoon, jonka suurin vertikaalinen poikkeama on edellä 

lasketun kaaren muodosta 0,623 m. Alhaisemmalla jännityksellä lasketttu kaari on 

korkeampi. Suurin ero sijaitsee 32,50 metrin etäisyydellä kaaren kannoista. 

Jännitystasojen vaikutus kaarien muotojen eroon on näytetty Kuvassa 70. 

 

Kuva 70. Kaaren muotojen eroavaisuus jännitystasoilla −75 MPa ja −150 MPa. 

Kaaren muotoa jännitystasolla −150 MPa on havainnollistettu Kuvassa 71, jossa 

on esitetty momentittoman kaaren ja murtoviivageometrian ero vertikaalisuunnassa. 

Murtoviiva kulkee ripustusköysien ja kaaren leikkauspisteiden kautta. Kuvassa 72 

on esitetty taivutusmomentittoman kaaren ja paraabelin välinen ero 

vertikaalisuunnassa. 
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Kuva 71. Kaaren ja murtoviivakaaren ero vertikaalisuunnassa. Jännitystaso −150 MPa 

 

 

Kuva 72. Taivutusmomentittoman kaaren ja paraabelikaaren ero vertikaalisuunnassa. 

Jännitystaso −150 MPa. 

Kun taivutusmomentiton kaari ja paraabelikaari piirretään samaan mittakaavaan, 

voidaan todeta, ettei kaarien ulkonäöllistä muodon eroa voida havaita 

silmämääräisesti. 

6.4 Kaaren muoto liittorakenteisena sillan pysyville kuormille 

Kaaren poikkileikkaus mitoitetaan tasajännityskaarena kussakin kohdassa 

vaikuttavan kaaren aksiaalisen voiman perusteella. Tässä laskentaesimerkissä 

pidetään teräsputken vaipan paksuus vakiona. Teräsputken halkaisija pienenee 

kannasta laelle kaaren puristusjännityksen mukaisesti. Esimerkissä betoni valetaan 
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kaariputkien sisään niiden ollessa tuettuina telineillä siten, ettei valukuorman paino 

rasita kaarta. Tuet poistetaan betonin saavutettua suunnitellun lujuuden. 

Valukuorma ja teräsputken omapaino saavat pitkäaikaisen kuormituksen 

ajanhetkellä t = 0. Iterointilaskelmassa tarkastellaan rakennetta ajanhetkellä t = ∞. 

Kaaren poikkileikkauksen mitoitus sen painon muodostamiseksi tehdään 

lineaarisen kimmoteorian mukaisesti. Erillistä liittorakenneohjeiden mukaista 

kestävyysmitoitusta liittopilarina ei tehdä. Laskennassa betonin poikkileikkaus 

muutetaan teräsrakenteeksi materiaalien kimmokertoimien suhteessa kaavalla 

𝐴  𝐴
𝐴
𝑛

, 130  

jossa n on teräksen kimmokertoimen ja betonin kimmokertoimen suhde. Saatujen 

poikkileikkauspinta-alojen mukaan muodostetaan kaaren poikkileikkauksen paino 

teräksen ja betonin pinta-aloja vastaavaksi. 

Betonin ajan mukana tapahtuvaa virumista voidaan tarkastella laskennallisesti 

kimmokertoimen muuttumisena. Kaaren muodon laskennassa käytetään 

yksinkertaista laskentatapaa. Betonin saavutettua suunnittelulujuuden ja 

kuormituksen tullessa rakenteelle äkillisesti ajanhetkellä t = 0 lasketaan betonin 

kimmokerroin Ec∞ ajanhetkellä t =∞ Dischingerin kaavalla 

𝐸
𝐸

1 𝜑
, 131  

jossa Ec0 on betonin kimmokerroin ajanhetkellä t = 0 ja φ on betonin virumaluku 

(Hawranek & Steinhardt, 1958). Pitkäaikaisille kuormille käytettävänä lopullisena 

virumaluvun φ arvona Hawranek ja Steinhardt käyttävät arvoa 2. Menn (1990) 

suosittelee pitkäaikaisille kuormille kolmasosaa lyhytaikaisen kuorman 

kimmokertoimesta, ja myös tällöin virumaluku φ on 2. Suositus koskee alustavia 

arvioita normaaleissa ilmasto-olosuhteissa. 

Laboratoriokokeita betonin virumavaikutuksen selvittämiseksi teräsputkien 

sisällä on tehty etenkin Kiinassa. Selkeää suositusta ei toistaiseksi ole kyetty 

muodostamaan. Tutkimukset osoittavat, että normaalivoiman epäkeskeisyydellä on 

huomattava merkitys betonin virumaan (Lai, Chen & Chen, 2019). Tähän 

tutkimukseen valittu kimmokertoimien suhde 18 on varovainen arvio. Lopullinen 

tarkan muodon määrittely voidaan tehdä vasta, kun kaaren kestävyysmitoitus on 

edennyt riittävän pitkälle. 

Laskuesimerkissä lasketaan sillan kaaren jännityksiä myös liikennekuormille. 

Tällöin käytetään betonille lyhytaikaista kimmokerrointa jakamalla teräksen 
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kimmokerroin luvulla 6. Betoninormien mukaisesti betonin lyhytaikainen 

kimmokerroin Ec lasketaan kaavalla 

𝐸 5000𝑘√𝐾, 132  

jossa K on betonin nimellislujuus [MP]. 

𝑘
𝜌

2400
1,0, 133  

jossa ρc betonin tiheys kg/m3 (Suomen Betoniyhdistys ry, 2016). 

Edellisen mukaan n:n arvo 6 johtaa betonin kimmokertoimeen 35 000 MPa ja 

betonin nimellislujuuteen K49. 

6.5 Kaarirakenteen materiaalimäärät ja kustannukset 

Taulukoissa 16 ja 17 ja Kuvissa 73, 74 ja 75 on esitetty kaarirakenteiden 

materiaalimäärät ja suhteelliset kustannukset, kun kaaren jännitys on −150 MPa ja 

−75 MPa. Kaariputken vaipan paksuudet ovat vastaavasti 0,025 ja 0,040 m. 

Taulukko 16. Materiaalimäärät ja kustannukset kaaren jännitystasolla −150 MPa. 

Kaarisilta, jännemitta 250 m  Määrä Laatu Yksikköhinta € Kustannus € 

Kaarien teräsputket1 352 011 kg 8,462 2 979 747 

Betoni 420 m3 1 500 630 000 

Vetojänteet 82 900 kg 20 1 658 000 

Ripustusköydet 36 026 kg 30 1 080 780 

Kustannus 6 349 074 

1 Putken ulkohalkaisija muuttuu kannasta laelle, d = 1,166...0,889 m, vaipan paksuus 25 mm 
2 Hinta on keskimääräinen, kvadraattinen hinnan muutos, ks. luku 6.2 

Taulukko 17. Materiaalimäärät ja kustannukset kaaren jännitystasolla −75 MPa.  

Kaarisilta, jännemitta 250 m  Määrä Laatu Yksikköhinta € Kustannus € 

Kaarien teräsputket1 906 132 kg 8,482 7684 001 

Betoni 1088 m3 1500 1 632 000 

Vetojänteet 106 982 kg 20 2 139 631 

Ripustusköydet 36 026 kg 30 1 088 198 

Kustannus 12 543 530 

1 Putken ulkohalkaisija muuttuu kannasta laelle, d = 1,911...1,420 m, vaipan paksuus 40 mm 

2 Hinta on keskimääräinen, kvadraattinen hinnan muutos, ks. luku 6.2 
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Kuva 73. Kaaren rakenneosien kustannusjakauma kaaren jännitystasolla −150 MPa. 

 

Kuva 74. Kaaren rakenneosien kustannusjakauma kaaren jännitystasolla −75 MPa. 

 

Kuva 75. Kustannusten vertailu kaaren jännitystasoilla −75 MPa ja −150 MPa. 
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Kuvassa 76 on esitetty esimerkkisillan kaarirakenteiden kustannukset kaaren 

korkeussuhteen l/h alueella 2– 5,5. Tulokset on laskettu kaaren jännitystasolla 

−150 MPa. 

 

Kuva 76. Esimerkkisillan kaarirakenteiden suhteelliset kustannukset korkeussuhteen 

funktiona. Kaaren jännitystaso −150 MPa. 

6.6 Kaaren vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja 

Sillan kaari mitoitettiin iteratiivisessa laskennassa liittorakenteisena perustuen 

oletukseen, että jäykistyspalkki ja teräsputkikaari rakennetaan telineillä tuettuina. 

Kaaren betonin valukuorma ei rasita kaarta. Vasta telineiden poistamisen jälkeen 

sillan omapainon kuormitus siirtyy ripustusköysille ja liittorakenteiselle kaarelle. 

Seuraavassa tutkitaan teräsputkikaari ilman betonitäyttöä. Iteratiivinen 

ohjelma mitoittaa teräsputken halkaisijan tasajännityskaarena. Putken vaipan 

paksuudeksi on valittu 0,040 m. Jännitystaso on −150 MPa.   

 Kaariputki voidaan betonoida siten, ettei kaarta ole tuettu vertikaalisuunnassa 

betonivalun aikana. Kaari kantaa valukuorman. Kaari voidaan mitoittaa 

liitorakenteisena pintarakenteille ja liikennekuormille. 

Tutkitaan vaihtoehtona alustavasti myös liittorakenteisen ristikkokaaren 

soveltamista laskentaesimerkin siltaan. 
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6.6.1 Toteutustavan vaikutus kaaren momentittomaan muotoon 

Teräsputkirakenteisen kaaren toteutustapa vaikuttaa kaaren momentittomaan 

muotoon, optimaaliseen korkeuteen ja kaarirakenteiden kustannuksiin. Kuvassa 79 

on esitetty eri tavoilla toteutettujen kaarien, optimaalisen muodon korkeuserot 

verrattuna paraabelikaareen. Teräksen jännitys on −150 MPa. 

 

Kuva 77. Teräskaaren ja liitorakenteisten kaarien ero paraabelikaareen.  

Kaaren tarkat momentittomat muodot poikkeavat toisistaan suhteellisen paljon. 

Kaarien muodon ero syntyy kaaren omasta painosta.  

6.6.2 Toteutustavan vaikutus  optimikorkeuteen ja kustannuksiin 

Taulukossa 18 on esitetty edellä mainittujen rakennustapojen mukaiset 

kustannusoptimaaliset korkeudet ja vastaavien kaarirakenteiden 

vertailukustannukset. Kaaren korkeuden vaikutus kustannuksiin on oletettu 

korkeuden aiheuttamana kvadraattisena hintalisänä luvun 6.2 mukaisesti.  

Taulukko 18. Teräksisten kaarivaihtoehtojen optimaaliset korkeudet ja kaarirakenteiden 

kustannukset kaaren korkeussuhteella l/h = 3,75. Kaaren jännitystaso on −150 MPa. 

Rakenne Korkeus3 Kustannus Kustannus- 

suhde 

Korkeus, 

l/h = 3,75 

Kustannus Kustannus-

suhde 

Liittokaari1 76,3 m 6 256 164 € 1 66,667 m 6 349 074 € 1 

Teräskaari 70,3 m 6 459 113 € 1,03 66,667 m 6 470 440 € 1,02 

Liittokaari 

liikennekuormille2 

81,5 m 7 488 590 € 1,20 66,667 m 7 802 260 € 1,25 

 

1 Liittokaari myös omapainolle, 2 Liittokaari betonin sitoutumisen jälkeen, 3 Kustannusoptimaalinen korkeus 
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Tuloksista huomataan, että teräskaarisen sillan ja omapainolle liittorakenteisten 

siltojen kaarirakenteiden kustannukset ovat likimain yhtä suuret. Sen sijaan 

pelkästään liikennekuormille liittorakenteisen kaarirakenteiden kustannukset ovat 

selvästi suuremmat. Laskennan tuloksista ei kuitenkaan voida kustannusten osalta 

tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. 

6.6.3 Ristikkorakenteinen kaari  

Liikennekuormista syntyvät taivutusmomentit jakautuvat kaarelle ja 

jäykistyspalkille niiden taivutusjäykkyyksien suhteessa, jolloin niiden valinnalla 

voidaan vaikuttaa sillan ulkonäköön (Leonhardt, 1982). Suunnittelemalla kaaresta 

ristikkorakenne kaaren taivutusjäyhyyttä voidaan muuttaa tehokkaasti ja vaikuttaa 

liikennekuormien taivutusmomentin jakautumiseen kaaren ja jäykistyspalkin 

kesken. Avaruusristikon etuna on myös sen poikittaista stabiliteettia lisäävä 

vaikutus 

Tutkitaan seuraavassa ristikkokaaren ja jäykistyspalkin jäykkyyssuhteiden 

alustavaa valintaa ilman rakenteen tarkempaa mallinnusta tietokoneelle.  

Tässä esimerkissä on valittu neljän paarreputken poikkileikkaus Kuvan 80 

mukaisesti. Yhden paarreputken pinta-ala merkitään symbolilla Ap. 

Likimääräinen arvio taivutusmomentille M0 saadaan laskemalla se 

yksinkertaiselle palkille jännemitalla 0,36 kertaa kaaren jänneväli (Nettleton & 

Torkelson, 1977). Taivutusmomentti sisältää sekä kaaren että palkin momentin, 

jolloin 

𝑀 𝑀 𝑀 . 134  

Kaaren jäyhyysmomentin ja taivutusvastuksen likiarvot ilman paarreputkien omaa 

jäyhyysmomenttia ovat 

𝐼  𝐴 ℎ
𝑊 2𝐴 ℎ ,

135  

joissa hp on paarreputkien keskiöiden välinen etäisyys. 

Lasketaan alustavasti liikennekuormasta tuleva kaaren normaalivoima Rl kaaren 

taivutusmomentin maksimin kohdassa. Ellei kaarirakennetta vielä lasketa 

tarkemmin, liikennekuormasta syntyvän kaaren normaalivoiman suuruuden arvona 

käytetään edellä esitetyn palkin tukireaktiota liikennekuormasta. Kuorman sijainti 

on sama kuin maksimitaivutusmomentin antava kuorma-asento. 
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Arvioidaan liikennekuormien aiheuttamalle kaaren normaalijännitykselle σ’ 

sallittava arvo pysyvien kuormien jännitysten lisäksi, jolloin 

𝜎  
𝑀
𝑊

𝑅
4𝐴

. 136  

Kaaren taivutusmomentti on silloin 

𝑀 2𝐴 ℎ 𝜎
𝑅

4𝐴
. 137  

Käytetään hyväksi tietoa, että taivutusmomentti jakautuu kaarelle ja palkille niiden 

jäykkyyksien suhteessa. Likiarvo taivutusmomentille on 

𝑀
𝐼

𝐼 𝐼
𝑀 . 138  

Merkitään liikennekuorman taivutusmomentin aiheuttamaan suurinta sallittua 

jännitystä kaarelle symbolilla σs, jolloin 

𝜎 𝜎
𝑅

4𝐴
. 139  

Jäykistyspalkin jäyhyysmomentti Ipalkki voidaan ratkaista kaavojen (137), (138) ja 

(139) mukaisesti. Jäykistyspalkin taivutusjäyhyyden lauseke voidaan kirjoittaa 

muotoon 

𝐼  
𝑀 ℎ 2𝐴 𝜎 ℎ

2𝜎
. 140  

Taivutusjäyhyyden lisäksi ratkaistaan palkille taivutusvastus. Oletetaan palkki I-

palkiksi, jossa laipan pinta-ala on Alaippa, ja d on palkin korkeus mitattuna laippojen 

painoisteiden välisenä etäisyytenä.  Yksinkertaistetun palkin jäyhyysmomentti ja 

taivutusvastus ilman uuman vaikutusta ovat 

𝐼  
𝑑 𝐴  

2
𝑊 𝑑𝐴 .

141  

Jäykistyspalkin korkeus d voidaan likimäärin laskea kaavalla 

𝑑  
𝑀
𝑡𝐴

, 142  
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jossa t on palkille sallittava normaalijännitys liikennekuorman taivutusmomentista 

vähennettynä palkin vetojännityksen osuudella vastaavasta kuormasta. Edellä 

sanottu on voimassa silloin, kun pysyvien kuormien aiheuttama vetovoima on 

eliminoitu jäykistyspalkilta vetojänteillä.  

Seuraavassa on tutkittu edellisen esimerkin mukaisen sillan kaaren ja palkin 

rakenteellisia korkeuksia siten, että kaari ja palkki ovat suurimman 

taivutusmomentin kohdalla mitoitetut halutulle jännitystasolle. Jäykistyspalkin 

rakenteena on I-palkki. Kaaren jännitystaso pysyville kuormille on −150 MPa, ja 

sallittu lisäjännitys liikennekuorman suuruus on −100 MPa. Sallituksi käyttötilan 

jännitystasoksi palkille on oletettu +225 MPa. Jäykistyspalkin laippojen koko on 

1,00 × 0,08 m2. Kuva 80 esittää laskennan tulokset graafisesti. 

Edellä olevat kaavat antavat mahdollisuuden varioida kaaren ja palkin välisiä 

korkeussuhteita. Ristikkorakenteen käyttö ja pysyville kuormille valittava 

jännitystaso vaikuttavat kaaren korkeuden optimointiin. Vertailua voidaan soveltaa 

alustavassa suunnittelussa sillan ulkonäköä hahmoteltaessa. 

 

Kuva 78. Esimerkkisillan liittorakenteisen ristikon ja kannatinpalkin korkeuksien  

alustava valinta. 

Nettletonin ja Torkelsonin (1977) esittämän likimääräisen menetelmän mukainen 

maksimitaivutusmomentti on +64,767 MNm ja normaalivoima −2,434 MN. FEM-

laskennan mukainen kaaren ja palkin maksimimomentti liikennekuormalle on 

yhteensä +65,082 MNm ja vastaava kaaren normaalivoima −2,648 MN. 
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6.7 Kaaren aksiaalinen puristus ja teräsputken koko 

Laskenta mitoittaa teräsputken halkaisijan kaaren aksiaalisen puristusvoiman 

mukaan liittorakenteisena. Kuvassa 77 on esitetty aksiaalisen normaalivoiman 

suuruus sillan kaarissa ja Kuvassa 78 on esitetty kaaren teräsputken ulkohalkaisija.  

 

Kuva 79. Kaaren aksiaalinen voima sillan kaarissa. 

 

Kuva 80. Kaaren teräsputken ulkohalkaisija. Halkaisijassa on otettu huomioon vaipan 

paksuus. 

Poikkileikkauksen laskenta kaaren puristusvoiman ja valitun jännityksen 

mukaisesti on parametrisoitu iterointiohjelmaan. Putken halkaisijan muutos 

ensimmäisen ripustusköyden kohdalla on 39 mm. Muutoksen suuruus pienenee 

lähestyttäessä kaaren lakea. Todellisessa rakenteessa putki tehdään kartiomaisena 

ilman portaittaisia muutoksia. 
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6.8 Vertailulaskenta elementtimenetelmällä 

Esimerkin mukainen kaarirakenne lasketaan elementtimenetelmään perustuvalla 

ohjelmalla (Sofistik, 2020). Vertailulaskemilla tarkastetaan omapainon 

iterointilaskelman tulos ja lasketaan kaaren rasitukset ottamalla huomioon myös 

liikennekuorman aiheuttamat jännitykset. Näin saadaan tarkennusta pysyvien 

kuormien puristusjännitystason valintaan. 

Laskennassa kaari on tasorakenne, joka mallinnetaan palkkielementillä. Sillan 

kaari ja jäykistyspalkki on jaettu 200 elementtiin. Elementtiverkko vastaa 

Kuvan 68 mukaista tasorakennetta. Iteratiivisessa laskennassa on sama 

elementtijako. Liikennekuorma kaarelle on laskettu olettamalla sillan 

kokonaistoiminta vääntövapaaksi. Sillalla on viisi kuormakaistaa. Poikittaisessa 

suunnassa epäkeskeinen kuorma jakautuu tutkittavalle kaarelle yksinkertaisen 

palkin tukireaktioiden mukaisessa suhteessa. 

Liikennekuorman suuruus lasketaan kuormakaavion LM1:n mukaisesti 

(Liikennevirasto, 2017). Epäkeskeisten nauhakuormien suuruus kaaren tasossa on 

0,0439 MN/m ja vastaavasti molempien akselikuormien suuruus on 0,459 MN. 

6.8.1 Sillan taivutusmomentit ja normaalivoimat 

Kaaren omapaino 

Kuva 81 esittää FEM-laskennasta saadut esimerkkisillan pysyvien kuormien 

taivutusmomentit yläpuoliselle kaarisiltarakenteelle. Kaaren poikkileikkausarvot, 

kaaren painot ja kaaren muoto on annettu ohjelmaan iterointilaskennan tuloksista. 

Ripustusköysien voimat FEM-laskennassa saadaan laskennan tuloksina, kun on 

määritelty jäykistyspalkin ja ripustusköysien leikkauspisteiden vertikaalisuunnan 

siirtymän suuruudeksi nolla. 

Kuvan 81 mukainen momenttipinta saadaan antamalla kaarelle suuri jäykkyys. 

Iterointilaskennan ja FEM-laskennan oletusarvot ja tulokset ovat yhteneväiset. 

Kaari on taivutusmomentiton, ja jäykistyspalkissa on jatkuvan palkin 

taivutusmomenttipinta. 
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Kuva 81. FEM-ohjelmalla laskettu taivutusmomentiton kaari kokoonpuristumattomalla 

kaarella (luvut yksiköissä kNm). 

Todellisessa rakenteessa, kokonpuristumisen seurauksena, siirtymätila ei vastaa 

taivutusmomentittomalle kaarelle laskettua tarkkaa muotoa. Kokoonpuristuma 

voidaan eliminoida kaaren muodon esikohotuksella ja toteuttaa momentiton muoto 

kaaren pysyville kuormille, mutta esikohotus ei eliminoi kokoonpuristumisesta 

syntyviä rasituksia. 

Lähtöarvoina kaarelle annetaan FEM-laskentaan iterointilaskennasta saadut 

poikkileikkausarvot. Alustavaan mitoitukseen perustuen jäykistyspalkille on valittu 

korkeudeksi 3,360 m.  Kummankin jäykistyspalkin taivutusjäyhyys on 0,485 m4. 

Kaari saa Kuvassa 82 esitetyn siirtymätilan. Kokoonpuristumisen aiheuttaman 

vertikaalisen siirtymän maksimiarvo kaaren laella on −0,188 m. Laskennassa 

ripustusköydet on jännitetty siten, että jäykistyspalkin taipuma ripustusköysien 

kohdalla on nolla. Kokoonpuristumisesta syntyvän taivutusmomentin arvo 

0,033 MNm on pieni, koska kaaren taivutusjäyhyys on myös pieni. Momentin 

eliminointi voidaan tarvittaessa tehdä työmaalla ennen jäykistyspalkin ja kaaren 

liittämistä toisiinsa jännittämällä kaaren kantoja vastakkain vetojänteillä. 

Esimerkin sillassa tarvitaan 0,155 m:n vaakasiirtymä kaaren toiseen kantaan. Myös 

kaaren laella tehtävä kaaren puristusvoiman lisääminen hydraulisilla tunkeilla on 

mahdollista. 
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Kuva 82. Kaaren kokoonpuristumisesta syntyvä siirtymätila (luvut yksiköissä mm). 

Kuvassa 83 esitetty sillan taivutusmomenttipinta vastaa tilannetta silloin, kun 

kaarelle on tehty kokoonpuristuman aiheuttamaa siitymätilaa vastaava esikohotus. 

Kokoonpuristuman eliminointi teräskaarissa ei yleensä ole tarpeellista. 

 

Kuva 83. Kaaren taivutusmomentit, kun ripustusköydet on viritetty. Kaaren esikohotus 

on tehty jännityksettömässä muodossa. Kaaren kokoonpuristumisen 

taivutusmomenttia ei ole eliminoitu (luvut yksiköissä kNm). 

Kuvissa 81 ja 83 on näytetty myös jäykistyspalkin taivutusmomenttipinta pysyville 

kuormille. Momentti on paikallinen ripustusköysien ankkurointietäisyyksien ja 

jäykistyspalkin painon mukainen taivutusmomentti. Tulee huomata, että sillassa 

otetaan pysyvien kuormien vetovoima vetojänteillä ja siksi paikallinen 

taivutusmomentti jää kannatinpalkkiin. 
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Jos pysyvien kuormien mukaisen kuormituksen aiheuttama vetovoima otetaan 

jäykistyspalkilla, taivutusmomentit voidaan eliminoida palkin esitaipumalla. 

Esimerkkisillan pysyvien kuormien aiheuttama vetovoima H on suuruudeltaan 

+29,6 MN ja kansirakenteen kokonaispainolla w on 0,2 MN/m. Ripustusköysien 

keskinäinen etäisyys lr on 12,5 metriä. Tarvittava esitaipuma hj ripustusköysien 

väliselle jäykistyspalkille voidaan laskea luvun 2.1 mukaisella kaavalla (6), jolloin 

ℎ
𝑤𝑙
𝐻

0,132 𝑚. 143  

Taipumamuoto on parabolinen. Taipumakäyrät kohtaavat toisensa ripustusköysien 

ankkureiden kohdalla. Taipumalla ei ole vaikutusta palkin ulkonäköön, jos muoto 

hoidetaan sisäisesti palkin neutraaliakselin muodolla. 

Liikennekuormat 

Kuvassa 84 on esitetty jäykistyspalkin taivutusmomenttien ääriarvot 

liikennekuormakaavion LM1 mukaiselle kuormalle. Kuvassa 85 on esitetty 

vastaavat arvot kaarelle. 

 

Kuva 84. Jäykistyspalkin momentit kuormakaaviolle LM1 (luvut yksiköissä kNm). 
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Kuva 85. Kaaren taivutusmomentit kuormakaaviolle LM1(luvut yksiköissä kNm). 

Ripustusköydet 

Ripustusköysien pysyvien kuormien jännitystasoksi on valittu +500 MPa. 

Liikennekuormat lisäävä niiden jännitystä +255 MPa. Maksimijännitykset ovat 

silloin suuruudeltaan +755 MPa. Siltojen köysien jännityksen ylärajaksi 

vinoköysisilloissa on käyttörajatilassa yleisesti suositeltu jännityksiä 

0,42fuk– 0,45fuk, jolloin ollaan suuruusluokissa 745– 837 MPa (Post-Tensioning 

Insititute [PTI], 2018). 

Vetojänteet 

Vetojänteiden pysyvien kuormien jännitykseksi on valittu +700 MPa. Palkin ja 

vetojänteiden yhteinen pinta-ala ottaa vastaan liikennekuorman aiheuttaman 

vetovoiman. Esimerkin sillassa vetojänteiden maksimijännitys liikennekuormasta 

on +25,0 MPa. Vetojänteiden maksimijännitys on silloin +725 MPa. 

6.8.2 Kaaren jännitykset pysyville kuormille ja liikennekuormalle 

Tarkastellaan seuraavassa kaaren puristusjännitysten maksimia käyttötilassa. 

Laskennan tarkoitus on saada käsitys puristusjännitystason valinnan sopivuudesta 

alustavaan suunnitteluun. Laskenta tehdään lineaarisena. Jännitysten maksimiarvot 

kaarelle lasketaan lisäämällä kaaren pysyvien kuormien jännityksiin 

liikennekuormasta tulevat käyttötilan määräävät jännitykset. Liikennekuormista 

tulevien jännitysten laskennassa on teräksen ja betonin kimmokertoimien suhde 6. 
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Taulukoissa 19 ja 20 on esitetty FEM-laskennasta saadut voimasuureet ja 

jännitykset kaaren kannassa, maksimimomentin kohdassa ja kaaren laella. 

Taulukko 19. Kaaren voimasuureet ja puristusjännitykset liikennekuorman 

kuormakaaviolle LM1. Pysyvien kuormien jännitystaso −150 MPa. 

Ominaisuus Laatu Kaaren kanta Kaari, x =50 m Kaaren laki 

Taivutusmomentti MNm +2,384 +3,127 +1,270 

Normaaalivoima MN −8,195 −2,648 −3,544 

Taivutusvastus Wi m3 0,0468 0,0307 0,0247 

Pinta-ala Ai m2 0,2532 0,1912 0,1667 

Puristusjännitys MPa −150 + (−83,3) = 

−233,3 

−150 + (−115,8) = 

−265,8 

−150 + (−72,7) =  

−222,7 

Taulukko 20. Kaaren voimasuureet ja puristusjännitykset liikennekuorman 

kuormakaaviolle LM1. Pysyvien kuormien jännitystaso −75 MPa. 

Ominaisuus Laatu Kaaren kanta Kaari, x =50 m Kaaren laki 

Taivutusmomentti MNm +4,780 +9,537 +4,236 

Normaaalivoima MN −7,415 −2,647 −3,547 

Taivutusvastus Wi m3 0,2014 0,1263 0,0964 

Pinta-ala Ai m2 0,6690 0,4910 0,4120 

Puristusjännitys MPa −75 + (−34,8) =  

−109,7 

−75,0 + (−80,9) = 

−155,9 

−75 + (−52,6) = 

 −127,5 

6.8.3 Pysyvien kuormien jännitystason tarkastelu 

Seuraavassa arvioidaan pysyvien kuormien mukaista jännitysten valintaa sekä sen 

sopivuutta muotojen ja optimaalisten korkeuksien laskentaan. Esimerkin kaaren 

poikkileikkaukset perustuvat tasajännityskaareen jännitystasoilla −150 MPa ja 

−75 MPa. Vertailupohjan valituille jännitystasoille antavat käytettyjen 

teräslaatujen suunnittelujännitykset. Teräksellä S460M (Ruukki, 2010) 

murtorajatilan jännitys ainevahvuudella alle 40 mm on 440 / 1,15 = 382 MPa. 

Esimerkissä mitoittavan kohdan murtotilan jännitys varmuuskertoimilla 1,15 ja 

1,35 kerrottuna on 1,15 × 150 + 1,35 × 115,8 = 328,8 MPa. Voidaan todeta, että 

valittu −150 MPa:n jännitystaso rakenteelle on korkea. Sitä vastoin valitsemalla 

pysyvien kuormien jännitykseksi −75 MPa jännitykset ovat noin 60 %:n tasolla 

edellisestä jännitystasosta kaaren määräävimmässä kohdassa. 

Kaaren jännityksiin vaikuttavat liikennekuorman ja pysyvien kuormien suhde 

sekä jäykkyyssuhteet kaaren ja jäykistyspalkin kesken. Optimaalisesta valinnasta 
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ei näiltä osin ole tehty tarkempaa tutkimusta. Lisäksi kaaren poikkileikkaus 

voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Teräsputkikaari voidaan jakaa kahden, kolmen 

tai neljän pienemmän putken avaruusristikoksi, jonka taivutusjäyhyyttä voidaan 

helposti muuttaa ristikon rakennekorkeuden valinnalla ilman kaaren painon 

merkittävää lisääntymistä. Kohdassa 6.7.4 on alustavsti pohdittu jäkkyyssuhteiden 

valintaa esimerkkilaskelmalla.  Avaruusristikon etuna on suuri taivutusjäyhyys, 

joka sallii suuremmat kaaren muodon toleranssit verrattuna kotelo ja putkikaariin. 

6.8.4 Esimerkin mukaisen sillan omapainon momentit 

paraabelikaarelle 

Lasketaan esimerkkisillan poikkileikkausarvoilla ja painoilla omasta painosta 

aiheutuvat taivutusmomentit antamalla kaarelle paraabeligeometria. Jännitystaso 

kaaressa on −150 MPa. Kuvassa 86 on esitetty omapainon taivutusmomenttipinta. 

Ripustusköydet on jännitetty siten, että palkin taipuma on ripustusköysien kohdalla 

nolla. 

 

Kuva 86. Paraabelikaaren taivutusmomentit pysyville kuormille (luvut yksiköissä kNm). 

Tuloksista havaitaan, että kaaren taivutusmomentit ovat huomattavan suuret. 

Paraabelin muodosta aiheutuva taivutusjännitys sillan pysyville kuormille kaaren 

kohdassa x = 50 m on −244 MPa. Kaaren puristusjännityksen maksimi nousee 

tasolle −400 MPa. 
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6.8.5 Johtopäätökset esimerkin pohjalta 

Voidaan todeta, että tasajännityskaaren iterointi on tehokas ja yksinkertainen 

menetelmä laskea kaarisillan optimaalinen geometria sekä kaaren, riippuköysien ja 

vetotankojen poikkileikkausarvot. 

Esimerkin tarkoitus on varmentaa tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja 

havainnollistaa jännitystason merkitystä kustannusoptimaalisten kaarien 

korkeussuhteiden määrittelyssä. Kaaren muodon ja optimaalisten korkeussuhteiden 

tarkastelu jännitystasoilla −150 MPa ja −75 MPa tukee tutkimuksen tuloksia. 

Alempi jännitystaso johtaa korkeampiin kustannusoptimaalisiin kaariin. 

Jännitystason valinta tulee tehdä ottamalla huomioon useita tapauskohtaisia 

muuttujia. Teräskaaren optimaalista korkeussuhdetta lähestytään pysyvien 

kuormien jännitystasoilla –(100–125) MPa. Taivutusmomentittomilla kaarilla 

toteutettujen siltojen pysyvien kuormien jännityksistä ei ole saatavissa riittävästi 

tietoa. Poikkeuksena voidaan mainita Shanghaihin rakennettu Lupu-silta, jonka 

jännemitta on 550 m. Pysyvien kuormien jännitystaso sillan 

teräskotelorakenteisessa kaaressa on –(100–120) MPa (Rucheng et al., 2002). 

Esimerkin yhteydessä lasketut vaihtoehtoiset teräsputkikaaren 

rakenneratkaisut johtavat kukin omaan taivutusmomenttimaan kaaren muotoon. 

Jäykistyspalkin ja kaaren painojen suhde määrää kaaren taivutusmomentittoman 

muodon.  Muotojen erolla on huomattava vaikutus kaaren taivutusrasituksiin.  

Esimerkki paljastaa selvästi myös, että usein käytetty paraabelikaari johtaa 

myös huomattavan epätaloudelliseen siltakaareen.    

Kun otetaan huomioon liikennekuormien aiheuttamat jännitykset kaaressa, 

saattaa olla optimaalista poiketa pysyvien kuormien tasajännitysperiaatteesta 

säilyttäen kuitenkin taivutusmomentittoman kaaren periaate. Suurimpien rasitusten 

kohdalla voidaan antaa pysyville kuormille pienemmät jännitykset kuin vähemmän 

rasitetuille kaaren alueille. Tavoitteena on saada pysyville kuormille 

taivutusmomentiton kaari, jossa puristusjännitys on optimoitu. Tämä voidaan 

toteuttaa iterointilaskennassa valitsemalla kaaren poikkileikkausten ja omapainon 

mitoitukseen kaaren x-koordinaatin mukaan muuttuva jännitystaso.   

Esimerkkilaskennan yhteydessä esitettyä kaaren ja jäykistyspalkin 

jäykkyyssuhteiden variointia voidaan hyödyntää sillan esteettisen kokonaisuuden 

suunnittelussa. 
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7 Tutkimustulokset 

Holvi- ja kaarirakenteita on tutkittu 1600-luvulta lähtien. Kaaren tutkimukset ovat 

kohdistuneet aluksi sen muotoon graafisen statiikan perusteella (Proske & Van 

Gelder, 2009). Sillanrakennuksessa sovellettiin vielä 1960-luvulla kaarisiltojen 

muotoihin kehitettyjä laskentakaavoja (Aitta, 2004). Kun yläpuoliset kaarisillat 

yleistyvät 1900-luvun alkupuolella, ne perustuivat usein langerpalkkisiltojen 

periaatteelle, jonka mukaan palkki ottaa vastaan taivutusmomentit ja kaari 

puristusvoimat (Wolf, 1964). Kaaren korkeudessa pitäydyttiin aikaisemmissa 

kokemuksissa ja parabolisissa muodoissa. Elementtimenetelmän laskentarutiinien 

ja ohjelmistojen kehityttyä mielenkiinto muodon optimointiin jäi vähäisemmälle 

huomiolle. Tietokoneohjelmilla tehtävän graafisen kuvantamisen tullessa yhä 

helppokäyttöisemmäksi ja visuaalisemmaksi mielenkiinto graafiseen statiikkaan ja 

rakenteen momentittoman muodon löytämiseen palasi (Schrems & Kotinik, 2013). 

Siltojen rakennusmateriaalit poikkeavat kohdekohtaisesti. Kaarisiltojen 

jännemittojen käyttöalue on laaja. Sillan kuormitukset vaihtelevat liikkuvien 

kuormien ja luonnonkuormien osalta huomattavasti. Näistä seikoista huolimatta 

rakennettujen siltojen korkeussuhteet ovat vakioituneet perinteiselle alueelle (Chen 

et al., 2014; Gonçalves & Pereira, 2012; Romeijn, 2015). 

Viimeaikaiset yläpuolisen kaarisillan tutkimukset ovat perustuneet 

rakennetuista silloista tehtyihin laskelmiin ja rakenteiden detaljointiin, kuten 

ristikkäisten ripustusköysien järjestelyyn (Belevicius et al., 2017; Rahman & Sinha, 

2014). Rakenteellisiin laskelmiin perustuvista artikkeleista voidaan mainita 3D-

ohjelmistoihin perustuva laskentamenettely teräsrakenteisen yläpuolisen 

kaarisillan rakenteiden optimaalisesta suunnittelusta (Latif & Saka, 2019). 

Perusteena on julkaisu AASHTO-LRFD Bridge Design Specifications (American 

Association of State Highway and Transportation Officials [AASHTO], 2010). 

Artikkelissa ei kiinnitetä huomiota kaaren muotoon eikä sen optimointiin. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään kaarien ominaisuuksia teoreettisesti ja 

kehitetään laskentamenetelmä, jolla iteroidaan yläpuoliselle sillan kaarelle 

taivutusmomentiton muoto. Tutkimustuloksina esitetään kaarille 

kustannusoptimaaliset korkeudet. Tutkimus osoittaa, että kaaren 

tasajännitysmuodolla ja optimaalisella kaaren korkeuden valinnalla voidaan 

parantaa merkittävästi kaarirakenteiden taloudellisuutta. Seuraavissa luvuissa 

käsitellään tutkimuksen tuloksia tarkemmin. 
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7.1 Kaaren muodon laskeminen iteroimalla 

Tutkimustyössä on kehitetty graafiseen statiikkaan ja vektorialgebraan perustuva 

iteratiivinen laskentamenetelmä, jolla voidaan ratkaista taivutusmomentittoman 

kaaren muoto ja voimasuureet sillan pysyville kuormille. Iteratiivisen laskennan 

vektoripiirros ja laskennan vuokaavio vertikaalisilla ripustusköysillä varustetulle 

sillalle on esitetty luvussa 3.1. Menetelmä soveltuu yläpuolisen kaarisillan 

momentittoman geometrian, rakenteen poikkileikkausten, kantavien rakenteiden 

materiaalimäärien ja kustannusten laskentaan. Lähtötiedoiksi tarvitaan sillan 

jännemitta, ripustusköysien alustavat sijainnit, jäykistyspalkin poikkileikkauksen 

paino, rakennemateriaalien valinta ja pysyvien kuormien jännitystasojen arviointi. 

Tarkempaa tietoa rakenteen poikkileikkausten yksityiskohdista ei tarvita. Kaaren, 

vetojänteiden ja ripustusköysien mitoitus sisältyy laskenta-algoritmiin valittujen 

jännitysten mukaisesti. Rakenteiden painojen mukaiset kuormitukset generoituvat 

laskennassa laskentakierrosten mukaisesti. Laskentamenettelyssä voidaan varioida 

kaaren korkeutta, jännitystasoja ja kustannusmuuttujia. Myös kaaria yhdistävien 

poikittaisten siteiden paino voidaan ottaa laskentaan mukaan. Esimerkkilaskelma 

havainnollistaa iteratiivisen menettelyn tehokkuuden. 

Samaa laskentamenettelyä voidaan soveltaa myös vinoilla yhdensuuntaisilla 

ripustusköysillä varustettuihin siltoihin, jos halutaan toteuttaa epäsymmetrisiä 

kaarisiltoja. Taivutusmomentittomaksi iteroinnin vektoripiirros ja laskennan 

vuokaavio on esitetty luvussa 5.3. 

Iteratiivinen laskentamenettely tekee mahdolliseksi momentittoman kaaren 

muodon ratkaisun usealla tavalla. Taivutusmomentiton kaari voidaan mitoittaa 

esimerkiksi vakiopoikkileikkauksella katenaarina, tai se voidaan ratkaista 

tasajännitysperiaatteella. Lisäksi menettely tekee mahdolliseksi kaaren 

momentittoman muodon ja poikkileikkausten ratkaisun siten, että kullekin kaaren 

osuudelle valitaan optimaalisin jännitystaso. Laskentamenettely on luotettava. 

Iteroinnin aikana voidaan seurata iterointikierroksen sulkeutumista ja 

suppenemista. 

7.2 Kaarille löydettyjä uusia tunnuslukuja 

Tässä tutkimuksessa on johdettu voimapituusmenetelmällä katenaarikaaren 

kantavan rakenteen materiaalimäärän minimin tuottava korkeus. Korkeussuhde l/h 

on 2,9642. Tämä suhdeluku antaa myös minimipuristusvoiman kaaren kantaan. 

Teoreettisesti pisin katenaari voidaan rakentaa tällä korkeussuhteella silloin, kun 
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kaaren puristusjännitys on määräävä tekijä. Edellä esitetyn suhdeluvun arvon ovat 

ratkaisseet Weinin ja Oberhuber (2014) venymättömän köyden minimijännitykseen 

perustuen. Lähes samaan suhdelukuun päätyy Wang (2014) ratkaisemalla riippuvan 

köyden minimijännityksen. 

Katenaarikaaren optimaalinen, materiaalimäärän minimin mukainen korkeus 

on tutkimuksessa ratkaistu voimapituusmenetelmällä kaarelle, joka on mitoitettu 

kannan jännityksen mukaisesti. Tällöin kaaren korkeussuhde l/h on 3,8725. Tätä 

suhdelukua ei ole julkaistu aikaisemmin. 

Tasajännityskaaren materiaalimäärän minimi saadaan, kun kaaren 

korkeussuhde l/h on 3,5202. Myöskään tätä suhdelukua ei ole löydettävissä alan 

julkaisuista. Tulos on mielenkiintoinen. Se määrittelee tasajännityskaaren 

materiaalin ominaispainosta riippuvan jännityksen kaarelle, joka tuottaa halutulle 

kaaren jännevälille materiaalimäärän minimin. Kuormana on silloin kaaren 

omapaino. Esimerkiksi lumiholvi, 100 m jännevälillä ja lumen tiheydellä 

500 kg/m3, voidaan toteuttaa siten, että lumiholvin jännitys on 0,264 MPa. Kaaren 

korkeus on silloin 28,407 m. Laskenta on tehty käyttäen tasajännityskaaren yhtälöä 

(82) ja edellä mainittua korkeuden suhdelukua. 

Tässä tutkimuksessa on johdettu paraabelikaaren kantavan materiaalimäärän 

minimin tuottava korkeussuhde voimapituusmenetelmällä vertikaaliselle 

kuormalle. Korkeussuhde l/h on 2,309. Kaaren korkeus yllättää suunnittelijat. 

Tulee huomata, että kaaren kantaman kuorman tulee olla vertikaalinen yhdessä 

kantavan materiaalin painon kanssa. Saman tuloksen ovat esittäneet Rozvany ja 

Wang (1983) käyttäen Prager-rakenteiden teoriaa. 

Lisäksi paraabelikaarelle on johdettu minimipuristusjännityksen tuottava 

korkeussuhde. Korkeussuhde l/h on 4,0. Tämä korkeus tuottaa paraabelin 

omapainolle suurimman mahdollisen jännemitan silloin, kun kaaren 

puristusjännitys on määräävä tekijä. 

Tässä työssä luvussa 2.4 esitetty Kuva 29 paraabeli-, katenaari- ja 

tasajännityskaarien teoreettisista maksimijännemitoista paljastaa kaarityyppien 

erot. Kaarien korkeussuhteiden alueella 2,5– 4,0 katenaarin ja tasajännityskaaren 

maksimijännemitat ovat merkittävästi suurempia kuin paraabelikaaren. Tämä 

havainto on oleellista ja tukee tämän väitöstutkimuksen tuloksia. Kaaren 

madaltuessa kaarityyppien ero pienenee.  
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7.3 Yläpuolisen kaarisillan optimaalinen korkeus 

Tämän tutkimuksen perusteella yläpuolisen kaarisillan optimaalinen korkeussuhde 

l/h on alueella 2,26– 4,40. Tulos perustuu teräsrakenteisen kaaren ja sillan pysyviin 

kuormiin. Optimaalisin kaari on muodoltaan aina tasajännityskaari. Korkeussuhde 

riippuu sillan jännemitasta. Edellä korkeussuhde 2,26 vastaa korkeussuhdetta 

jännemitalla 100 m ja 4,40 jännemitalla 400 m. Laskenta perustuu valittuihin 

teräskaaren jännitystasoihin −75 MPa ja −150 MPa sekä valittuihin materiaalien 

yksikkökustannuksiin. Laskelmien perusteella voidaan todeta, että jännemitan 

piteneminen vaikuttaa kaaren optimaaliseen korkeussuhteeseen. Pitkäjänteiset 

kaaret ovat muodoltaan laakeampia kuin lyhytjänteiset kaaret. Samoin laskelmista 

havaitaan, että mitä alhaisempaa teräsjännitystä kaarelle käytetään, sitä korkeampi 

kustannusoptimaalinen kaari on muodoltaan. Optimaalisen korkeussuhteen 

mukaiset kaaret ovat korkeampia kuin yleisimmin käytetyt kaaret. 

Vertailulaskelmat on tehty ottamalla huomioon myös kaaren korkeus kustannuksia 

lisäävänä tekijänä. 

Kaarisiltojen optimaalista korkeutta on tutkinut Pouraghshband (2016) 

väitöstyössään. Tutkimuksen sillat ovat betonisia kannen alapuolisia kaarisiltoja. 

Pienimpään betonisen kaarisillan puristusjännitykseen hän pääsee 

korkeussuhteella 2 ja esittää betonikaarille korkeussuhdetta 4. Tulos perustuu 

materiaalimenekkeihin. Edellä mainitussa Pouraghshbandin tutkimuksessa ei ole 

mukana kaaren vaakavoimasta aiheutuvia kustannuksia, koska kaaret ovat jäykille 

tuille perustettuja kaksinivelkaaria. Rahman ja Sinha (2015) ovat tutkineet FEM-

laskelmilla yläpuolisia kaaristoja jännevälialueella 80–100 m. Mallinnettuja siltoja 

oli tutkimuksessa 60. He päätyvät suosittelemaan kaarille korkeussuhdetta 3,33. 

Tässä työssä on johdettu analyyttiset kaavat paraabelikaaren 

kustannusoptimaaliselle korkeudelle ottaen huomioon myös kaaren korkeuden 

vaikutus kustannuksiin kolmella eri rakennustavalla. Kaavoja voidaan soveltaa 

alustavaan suunnitteluun silloin, kun päällysrakenteen pysyvien kuormien suuruus 

tasajakautuneena kuormana kyetään luotettavasti arvioimaan. Tulokset on esitetty 

graafisesti jännemitan funktiona valituilla jännityksillä ja yksikköhinnoilla. 

Katenaarin ja tasajännityskaaren optimaaliset muodot on laskettu iteratiivisesti, 

minkä perusteella on iteroitu jännemittojen mukaiset optimaaliset korkeudet. 

Jännitystasot ja yksikkökustannukset ovat samat kuin paraabelille valitut. Tulokset 

on esitetty graafisesti jännemitan ollessa muuttuja. 

Julkaistuissa optimointia käsittelevissä artikkeleissa tulokset perustuvat 

useimmiten materiaalimääriin, jotka on laskettu käyttäen samansuuruista jännitystä 
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rakenteen kaikissa osissa. Tässä tutkimuksessa on tutkittu yläpuolista kaarisiltaa 

antamalla kaarelle, vetojänteille ja ripustusköysille jännitystasot, joilla pyritään 

lähestymään suunnittelukäytännön mukaisia jännityksiä kullekin rakenneosalle. 

Samoin menetellään arvioitujen yksikköhintojen osalta. Lisäksi tutkimuksessa 

otetaan huomioon kaaren korkeuden vaikutus kaaren yksikköhintaan. Vastaavaa 

tutkimusta ei ole löydettävissä julkaistuna tieteellisissä artikkeleissa. 

Liittorakenteisella kaarella ei tämän tutkimuksen esimerkkisillassa ole 

kustannusetua teräskaareen verrattuna. Pitkäjänteiset liittorakenteiset 

ristikkokaaret ovat kuitenkin osoittautuneet taloudellisiksi rakenteiksi Kiinaan 

rakennetuissa kaarisilloissa (Mou, Fan, Zhao, & Liang, 2019). Kaaren jakaminen 

useampaan pienempään teräsputkeen tuo etuja. 

7.4 Korkeussuhteen vaikutus kokonaiskustannuksiin 

Tutkimuksessa on laskettu kaarirakenteiden kantavien rakenteiden 

vertailukustannuksia kaaren korkeuden muuttuessa. Kustannuskäyrä on laakea 

korkeussuhteen optimialueen läheisyydessä. Luvun 4.1 mukaisesti alle 5 %:n 

kustannusten muutokselle korkeussuhde l/h voi olla alueella 2– 4. Silloin kuormitus 

on vertikaalinen ja rakenteilla on kiinteät yksikköhinnat. Tutkimuksessa lasketun 

esimerkkisillan kustannusoptimaalinen korkeussuhde l/h on 3,28. Korkeussuhde 

5 %:n kaarirakenteiden kustannusten muutokselle on 2,56– 4,19. Tulos perustuu 

tehtyihin iterointilaskelmiin. 

Tasajännityskaaren ja katenaarin optimaalisten korkeuksien vertailua 

koskevassa luvussa 4.5.1 on esitetty kaarirakenteiden suhteelliset kustannukset 

korkeussuhteen funktiona. Laskenta on tehty 250 metrin jännemitalla. Kuvasta 56 

voidaan lukea, että jo korkeussuhteella 7 kaarirakenteiden kustannukset 

tasajännityskaarella ovat noin 40 % suuremmat kuin optimikorkeuden mukaiset 

kustannukset. Korkeussuhteella 10 ne ovat vastaavasti noin 100 % suuremmat. 

Vastaavat arvot katenaarille ovat 20 % ja 70 %. 

Kaarirakenteiden kustannusten osuus koko sillan kustannuksista riippuu sillan 

jännemitasta ja kansirakenteen muista kustannuksista. Vaikutusta koko 

päällysrakenteen kustannuksiin voidaan arvioida suhteuttamalla kaarirakenteiden 

kustannusten muutos koko päällysrakenteen kustannuksiin. Kokemukseen 

perustuen voidaan arvioida, että esimerkiksi 250 m:n jännemittaisen sillan 

kaarirakenteiden osuus koko päällysrakenteen kustannuksista on suuruusluokkaa 

50 %. Tällöin korkeussuhteen muuttaminen korkeussuhteesta 7 optimikorkeuteen 

alentaa päällysrakenteen kustannuksia 16,7 %.  
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7.5 Epäsymmetriset kaarisillat 

Sillan kaarelle voidaan toteuttaa epäsymmetrinen momentiton muoto 

jäykistyspalkin ja kaaren painotuksella tai vinoasentoisilla yhdensuuntaisilla 

ripustusköysillä. Tutkimus osoittaa, että jälkimmäinen menettely on selvästi 

taloudellisempi kuin rakenteen painottaminen. Vinojen ripustusköysien käytön 

taloudellisuudesta mainitsee artikkelissaan myös Wang (1996). Epäsymmetrinen 

tasajännityskaari on myös mahdollista toteuttaa iterointilaskennalla mitoittamalla 

kaaren poikkileikkaus puristusvoimaa vastaavaksi.  

7.6  Kaaren muodon merkitys  

Tämän tutkimustyön perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että kaaren 

suunnittelussa ja rakentamisessa kaaren tarkka geometria on rakenteen 

optimaalisen suunnittelun avainkysymys. Tutkimuksessa on esitetty kolme erilaista 

vertailulaskelmaa paraabelikaarelle ja vastaavalle taivutusmomentittomalle 

kaarelle. 

Betonikaari, jännemitta 50 m, korkeussuhde l/h = 2 

Betonisen kaaren kuormana ovat kaaren omapaino w = 0,025 MN/m ja 

vertikaalinen lisäkuorma q = 0,050 MN/m. Tällöin puristusjännitys 

paraabelikaarella taivutusmomentin maksimikohdassa on −4,5 MPa, kun vastaava 

jännitys momentittomalla kaarella on −1,8 MPa. Momentittoman kaaren ja 

paraabelikaaren vertikaalisen korkeuseron maksimi on 0,462 m. Kaarien 

jännitykset eri korkeussuhteilla on esitetty luvussa 3.3.1. 

Edellä esitetyn paraabelikaaren ja vastaavan taivutusmomentittoman kaaren 

korkeuseron maksimi korkeussuhteella 4 on 0,075 m. Kun kyseinen kaari 

paraabelimuodolla mitoitetaan siten, että sen puristusjännitykset ovat yhtä suuret 

kuin momentittoman kaaren, on sen materiaalimenekki 50 % suurempi kuin 

momentittoman kaaren materiaalimenekki (Lewis, 2018). Voidaan todeta, että jo 

suhteellisen pieni epäkeskeisyys vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Lewis 

(2018) toteaa myös, ettei optimointilaskelmissa useinkaan ole otettu huomioon 

kaaren omapainoa, koska sen merkitys on oletettu vähäiseksi. 
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Liittorakenteinen teräsputkikaari, jännemitta 250 m, korkeussuhde l/h = 

3,75 (vain kaarirakenne) 

Toisena laskuesimerkkinä on tässä tutkimuksessa esitetty hoikka, liittorakenteena 

toimiva betonitäytteinen teräsputkikaari, paraabelikaarena ja 

taivutusmomentittomana kaarena. Laskelmien lähtöarvot ja tulokset on esitetty 

luvussa 3.3.1. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaaren muodolla on huomattavan 

suuri vaikutus rakenteen jännityksiin. Kaaren puristusjännitys paraabelikaarella 

taivutusmomentin maksimikohdassa on −226,0 MPa, kun vastaava jännitys 

momentittomalla kaarella on −121,6 MPa. Kaarien vertikaalinen korkeusero 

kyseisessä kohdassa 0 m on 0,442 m. Silmämääräisesti kaarien korkeusero ei ole 

havaittavissa. 

Esimerkkisilta, liittorakenteinen teräsputkikaari, jännemitta 250 m, 

korkeussuhde l/h = 3,75 

Kolmas vertailulaskelma on esimerkkisillan laskelmien yhteydessä luvussa 6.8.4. 

Jos sillassa olisi käytetty paraabelikaarta iteroidun momentittoman 

tasajännityskaaren sijasta, puristusjännitykset pysyville kuormille olisivat 

kasvaneet arvosta −150 MPa arvoon −244 MPa. Kaaren muoto vaikuttaa 

ratkaisevasti kaaren poikkileikkausmittoihin. 

Katenaarin ja vastaavan tasajännityskaaren jännitysten ja materiaalimäärien 

vertailua betonikaarille on tehty luvussa 3.3.2 olettamalla molemmille kaarille 

sama poikkileikkaus kaaren laella. Voidaan havaita, että tasajännityskaarella 

päästään selvästi pienempiin puristusjännityksiin kuin katenaarikaarella. 

Kaarien muodon ja optimaalisen korkeuden iterointilaskelmien perusteella 

voidaan todeta, että tasajännityksenä mitoitettu sillan kaari on kaarien muodoista 

edullisin. Luvun 4.2 Kuvassa 52 on esitetty tasajännityskaaren ja katenaarin 

kaarirakenteiden kustannusten vertailu käyttäen kustannusten perusteena kiinteitä 

yksikköhintoja. Luvun 4.5.1 Kuvassa 56 on esitetty katenaarin ja 

tasajännityskaarien kaarirakenteiden kustannukset kaaren korkeussuhteen ollessa 

muuttujana. Kustannusvertailu on tehty siltaan, jonka jännemitta on 250 m. 

Kaaren tarkan muodon tärkeys perustuu puristusvoiman epäkeskeisyyden 

aiheuttaman taivutusmomentin minimointiin. Rakennuskohteessa ongelmana on, 

että kaaren puristusviivan suhteen kaaren sijaintia ei voida työmaalla mitata. Siksi 

kaaren absoluuttinen sijainti on tärkeä riippumatta siitä, kuinka korkealla ilmassa 

kaari sijaitsee. Nykyiset mittaustavat antavat siihen mahdollisuuden. 
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Siltarakenteissa kaaren momentiton muoto kyetään suunnittelemaan siten, että sillä 

ei ole vaikutusta sillan esteettisiin ominaisuuksiin. Paraabelikaari ja 

taivutusmomentiton kaari eroavat korkeussuhteen ollessa 4 tai sitä suurempi 

muodoltaan niin vähän, että silmä ei käytännössä pysty havaitsemaan eroa. Kun 

kaaren korkeutta kasvatetaan suuremmaksi, momentittoman kaaren muoto alkaa 

erota paraabelista niin, että ero on tunnistettavissa. Kaaren ulkonäölliseen 

muotoiluun on useita mahdollisuuksia. Oleellista on toteuttaa kaaren 

painopisteakselille momentiton muoto. 
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8 Tutkimuksen tulosten pohdintaa 

8.1 Tutkimuksen merkitys sillanrakennustekniikkaan 

Tutkimuksen tarpeellisuus rakentuu ajatukselle, että kaarisiltoja ei ole toteutettu 

kantavien rakenteiden kokonaiskustannusten optimoinnin perusteella, vaan on 

turvauduttu aikaisemmin rakennetuista kohteista saatuun oppiin (Fox, 2000; Lebet 

& Hirt, 2015; Romeijn, 2015). Tutkimus osoittaa, että optimaaliset korkeudet ovat 

suurempia kuin perinteisesti käytetyt korkeudet. Tutkimus luo pohjaa uusille 

ajatuksille taloudellisten yläpuolisten kaarisiltojen kaarien muodoista ja tarkan 

muodon tärkeydestä. Tulosten hyödyntäminen parantaa kaarisiltojen kilpailukykyä. 

Tutkimus korostaa alustavan suunnittelun merkitystä taloudelliselle 

siltaratkaisulle. Kaaren momentittoman muodon löytäminen on tarpeellista 

sisällyttää kaarisillan suunnitteluprosessin alkuvaiheen tehtäväksi. Tällöin 

havaitaan vuorovaikutteisten uusien ohjelmien ominaisuuksista ja graafisesta 

statiikasta saatava hyöty. 

8.1.1 Tutkimuksen laskentamenettely 

Laskennassa käytetty voimapituusmenetelmä on analyyttinen rakenteiden 

mekaniikan mukainen laskentamenettely. Menetelmää sovelletaan 

taivutusmomentittomille aksiaalisten voimien rasittamille rakenteille. 

Voimasuureet perustuvat rakenteen muodon mukaisille kuormituksille ja rakenteen 

elementtien pituuksille. Menetelmää on sovellettu analyyttisesti, kun kaarille 

johdetaan optimaalisia tunnuslukuja. Numeeriset iteratiiviset laskennat vahvistavat 

niiden luotettavuuden. Iteratiivisen laskentamenettelyn tarkkuutta on vertailtu 

analyyttisilla kaavoilla johdettuihin ratkaisuihin. Iteratiivinen laskentamenettely on 

graafisen statiikan ja vektorialgebran mukainen ratkaisutapa, jossa tuloksen 

tarkkuus ja sen suppeneminen voidaan tarkistaa jokaisella laskentakierroksella.  

Tutkimuksessa laskettujen taivutusmomentittomien kaarien muodon 

laskentatulokset täsmäävät hyvällä tarkkuudella Lewisin (2016) laskemiin 

analyyttisiin kaariin kolmella eri korkeussuhteella. Kuormituksina laskelmissa ovat 

kaaren omapaino ja tasajakautunut vertikaalinen kuorma. Vertailut osoittavat 

menetelmän tarkkuuden ja tulosten luotettavuuden. 
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8.1.2 Valittujen jännitysten vaikutus kaaren optimaaliseen muotoon 

Kaaren jännitystasoina tutkimuksessa on käytetty teräsrakenteiselle kaarelle 

puristusjännityksiä −75 MPa ja −150 MPa. Jännityksille on valittu suhteellisen 

suuri ero, jotta jännitystason vaikutus on selvästi tunnistettavissa. Kaaren 

jännitystaso vaikuttaa kaaren painoon. Sen sijaan ripustusköysien ja vetojänteiden 

jännityksillä ei ole suurta merkitystä painon lisääntymiseen, kun niissä käytetään 

korkealuokkaista terästä. 

Jännitystason valinnalla on merkitystä kaarisillan stabiliteettiin. Luvussa 1.7 

rajataan stabiliteetin tarkastelu tutkimuksen ulkopuolelle. Stabiliteetin menetys 

tasossa ei yleensä ole ripustusköysillä varustetussa yläpuolisessa kaarisillassa 

todennäköistä. Sivusuunnan stabiliteetin turvaaminen on luonteeltaan 

konstruktiotehtävä, jolloin laskennat tulee tehdä ottamalla huomioon rakenteen 

epälineaarinen toiminta (DeBacker, 2014; Grego, 2019; Lonetti & Pascucco, 2019; 

Outtier & Van Bogaert, 2014). Kun kaaren jännitystasoa alennetaan, kaaren 

optimaalinen korkeus kasvaa. Tämä voidaan tulkita siten, että stabiliteetin 

varmentaminen alentamalla jännityksiä lisää optimaalista korkeutta. 

Tutkijan näkemys on, että tehdyt jännitysten valinnat, joissa on varauduttu 

myös stabiliteetin menetykseen, ovat oikeassa suuruusluokassa ja tukevat 

tutkimustyön tuloksia.    

8.1.3 Valittujen yksikköhintojen merkitys tutkimuksen tuloksiin 

Tässä tutkimuksessa kaaren teräkselle on valittu kaaren vaativia kohteita vastaava 

yksikköhintataso. Tavanomaista korkeamman hinnan valinta johtaa kustannusten 

optimin kannalta laakeampaan kaareen kuin alhaisemmalla yksikköhinnalla 

laskettu kaari. Esimerkiksi kun laskennassa käytetyn kaaren teräksen 

yksikköhinnan 6 €/kg sijasta käytetään yksikköhintaa 3 €/kg, muuttuu 

optimaalinen korkeussuhde arvosta 3,92 arvoon 3,65. Laskenta on tehty 

iteratiivisesti tasajännityskaarena jännemitalla 500 metriä. Teräksen 

asennuskorkeudenmukainen kustannusmuutos on edellisessä laskennassa 

kvadraattinen. Teräksen ysikköhinta muuttuu 100 metrin asennuskorkeudella 

kaksinkertaiseksi. 

Kaaren korkeuden vaikutusta teräsrakenteen kustannuksiin on tutkittu kaaren 

kiinteillä yksikköhinnoilla, lineaarisella kustannusmuutoksella, kvadraattisella 

kustannusmuutoksella ja telinerakenteiden tuomalla kustannuslisällä. 

Laskentatulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. 
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Ripustusköysien ja vetojänteiden yksikköhintaa ei laskelmissa ole varioitu. 

Niiden yksikköhintojen vaikutus kaaren korkeuteen on päinvastainen kuin kaaren 

yksikköhinnan. Laskennallinen merkitys jää kuitenkin vähäisemmäksi kuin kaaren 

hinta, koska näiden yksikköhintojen voidaan olettaa olevan riippumattomia kaaren 

korkeudesta. 

8.2 Sillan muiden kuormien merkitys 

Sillan muita merkittäviä kuormia ovat tuulikuormat ja lämpötilakuormat sekä 

maanjäristysalueella seismiset kuormat. Näiden osuudet on rajattu tutkimuksesta 

pois, koska tutkimus olisi saanut silloin toisen luonteen eikä enää keskittyisi 

oleellisiin peruskysymyksiin. Kaarisillan jännemitan kasvaessa kaaren korkeus 

kasvaa, ja samalla myös tuulikuormat kasvavat. Tuulikuormien merkitys etenkin 

pitkäjänteisissä silloissa on analysoitava tapauskohtaisesti erikseen. Sama koskee 

myös seismisiä kuormia. Lämpötilakuormien merkitys on vähäisempi ja vaikuttaa 

optimaalisiin korkeuksiin kasvattavasti. 

8.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tämä tutkimus paljastaa useita tutkimusaukkoja. Kun perusajatuksena 

optimaaliselle kaarelle pidetään momentitonta muotoa, tutkimukset voidaan 

suunnata tavoitteellisesti. Seuraavia tutkimustarpeita voidaan tunnistaa: 

1. kaaren stabiliteettia koskevien normitason ohjeistusten päivitys 

2. kaaren varmuustason tutkimukset ripustusköyden katkeamisen vuoksi 

3. kaarien väsytysjännitysten tutkiminen nykyisillä kuormamääräyksillä 

4. liittorakennekaarien optimaalisen rakenteen tutkiminen 

5. korkealujuusterästen ja korkealujuusbetonin käyttö kaarirakenteissa 

6. ristiköysirakenteisten kaarien erilaiset ratkaisut 

7. ristiköysikaarien optimaalisen muodon ratkaiseminen 

8. epäsymmetriset kaaret. 
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9 Yhteenveto 

Kaari kantaa kuormat puristuksella. Palkkirakenne on toiminnaltaan taivutusta ja 

leikkausta kantava rakenne. Tehokkaan kaaren suunnittelu perustuu puristuksen 

hyödyntämiseen, taivutus- ja leikkausrasitusten minimointiin sekä kaaren 

optimaaliseen korkeuteen. 

Kaarien muotoina on perinteisesti käytetty ympyrää, paraabelia ja katenaaria. 

Kaarityyppi ja sen korkeus on usein päätelty aikaisemmin toteutettujen kohteiden 

perusteella. Tutkimuksessa ei käsitellä ympyrän muotoa, koska sen on todettu 

olevan kaarien muodoista tehottomin vertikaalisten kuormien kantamiseen 

huolimatta sen hyvistä esteettisistä ominaisuuksista. 

Tutkimuksessa johdetaan vakiosuuruisella omapainon vertikaalikuormalla 

kuormitetulle paraabelikaarelle kaaren korkeussuhde, jolla saadaan pienin 

puristusjännitys kaaren kantaan. Kaaren korkeussuhde l/h on silloin 4,0. Kaaren 

poikkileikkaus kasvaa siirryttäessä kannasta laelle. Tutkimuksessa osoitetaan, että 

optimaalinen, kantavan materiaalimäärän minimin antava korkeussuhde paraabelin 

muotoiselle kaarelle on 2,309. Saatu optimaalinen korkeus poikkeaa selvästi 

totutusta käytännöstä. 

Edellinen suhdeluku on ratkaistu tutkimuksessa esitetyllä 

voimapituusmenetelmällä. Menetelmää sovelletaan myös katenaarikaarien 

ominaisuuksien ratkaisemisessa. Katenaarin kantavan rakenteen materiaalimäärän 

minimi ja samalla kaaren pienin puristusjännitys kaaren kannassa kaaren omalle 

painolle saadaan korkeussuhteella 2,962. Suhdeluku saadaan integroimalla kaaren 

voimapituus yli kaaren ja ratkaisemalla lausekkeen minimi. 

Taivutusmomentittoman muodon kaarelle määrää sen kuormitus. Jos kaaren 

muoto päätetään etukäteen, kuormitukset on suunniteltava sellaisiksi, että 

taivutusmomentittomuuden ehto toteutuu. Jälkimmäinen menettely ei yleensä 

johda optimaaliseen lopputulokseen. 

Kaaren optimaalinen muoto voidaan löytää soveltamalla graafista statiikkaa ja 

vektorialgebraa. Tutkimuksessa kehitetyllä iteratiivisella laskentaohjelmalla 

voidaan luotettavasti ratkaista kaaren taivutusmomentiton muoto ilman 

kuormitusrajoituksia. Kehitetty laskentamenetelmä on tehokas työkalu yläpuolisen 

kaarisillan alustavaan suunnitteluun ja kustannusvertailuihin. Myös 

kaarirakenteiden poikkileikkausten valinta voidaan tehdä alustavan suunnittelun 

pohjalta. 

Taivutusmomentiton kaari voidaan suunnitella tasajännityskaareksi. Tällöin 

kaaren poikkileikkaus seuraa kaaren aksiaalisen voiman suuruutta. Puristusvoiman 
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sijainti noudattaa kaaren painopistekäyrää. Kun kaaren laskennassa käytetään 

solmupistemassojen sijasta kaaren sauvojen omalle painolle ekvivalentteja 

painopistemassoja, iterointimenettelyn tarkkuutta voidaan vielä parantaa. 

Paraabeli-, katenaari- ja tasajännityskaarien teoreettiset, puristusjännityksen 

mukaan lasketut maksimijännemitat poikkeavat korkeilla kaarilla selvästi 

toisistaan. Kaarien eroavaisuudet paljastuvat, kun kaaren korkeutta kasvatetaan. 

Kaaren korkeuden pienentyessä maksimijännemitat ja kaarien muodot lähestyvät 

toisiaan. 

Voimapituusmenetelmää sovelletaan yläpuolisen kaarisillan 

kustannusoptimaalisen korkeuden ratkaisemiseen. Tutkimuksessa kehitetään 

analyyttiset ratkaisukaavat parabolisen kaaren optimaaliselle korkeussuhteelle. 

Kaavoja voidaan soveltaa käytäntöön kaarelle, ripustusköysille ja vetojänteille 

käyttäen muuttujina valittuja pysyvien kuormien jännitystasoja. Kaarille saadaan 

iteratiivisesta laskennasta materiaalimenekit ja kustannukset. Kaaren korkeuden 

tuoma kustannuslisä otetaan huomioon neljällä eri tavalla. 

Parabolisille kaarille laskettuja tuloksia tarkennetaan iteroitujen 

momentittomien kaarien perusteella. Voidaan todeta, että optimaalisten 

tasajännityskaarien korkeudet ovat suurempia kuin katenaarin ja paraabelin 

mukaan laskettujen kaarien korkeudet. Optimaalisin kaaren muoto saadaan 

tasajännityskaarella. Kun sillan jänneväli kasvaa, kaaren suhteellinen korkeus 

pienenee. Tutkimuksessa esitetyillä laskenta-arvoilla yläpuolisen teräskaaren 

kustannusoptimaalinen korkeussuhde l/h on 2,76– 4,40, kun sillan jännemitta 

muuttuu 100 metristä 700 metriin. Tutkimuksen laskentamenetelmällä voidaan 

ratkaista kaaren optimaalinen korkeus tapauskohtaisilla jännityksillä ja 

kustannustiedoilla jo suunnittelun alkuvaiheessa. Tutkimuksen mukaan kaaren 

korottaminen kaaren korkeussuhteesta 7 optimaalisen korkeussuhteen alueelle 3 

parantaa keskipitkän yläpuolisen kaarisillan päällysrakenteen taloudellisuutta 

15– 20 %. 

Siltojen kaaria on toteutettu myös epäsymmetrisinä. Iterointimenettelyllä ja 

vinoilla yhdensuuntaisilla ripustusköysillä voidaan saada aikaan myös 

epäsymmetrisiä momentittomia kaaria. Epäsymmetrian vaikutusta kustannuksiin 

voidaan arvioida tutkimustulosten perusteella. 

Sovellusesimerkissä käytetään kaarena liittorakenteista teräsputkikaarta. 

Esimerkissä lasketaan kaaren optimaalinen muoto ottamalla huomioon liittokaaren 

rakentamistavan vaikutus. Rakennustapa vaikuttaa kaaren momentittomaan 

muotoon. FEM-laskelmilla suoritetun tarkastuslaskennan yhteydessä tutkitaan 

pysyvien kuormien jännitystasojen −75 MPa ja −150 MPa mukaisen valinnan 
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soveltuvuutta alustavaan mitoitukseen. Alustavaan suunnitteluun teräsrakenteisille 

kaarille voidaan tutkimuksen mukaan suositella jännityksiä –(100–125) MPa. 

Pysyvien kuormien jännitystason valintaan ei toistaiseksi ole saatavilla riittävää 

määrää aikaisemmin suunniteltuja kohteita, jotta tilastollisia arvoja olisi 

käytettävissä. 

Tässä väitöstyössä on analysoitu kaaren geometrisia erityispiirteitä, joita ei 

aina ole otettu huomioon käytännön suunnittelussa, vaan kaarta on ryhdytty 

mitoittamaan etukäteen päätetyn geometrian pohjalta. Tutkimus täyttää tehtävänsä, 

jos se motivoi suunnittelijat ratkaisemaan taivutusmomentittoman kaaren sekä 

tunnistamaan sen korkeuden ja muodon kustannusvaikutukset. 
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