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Tämän tutkimuksen tavoite on perehtyä extradosed-siltoihin ja näiden suunniteluun.

Suomessa tämä siltatyyppi on uusi, mutta ulkomailla sen käytöstä on olemassa

kokemusta. Tässä tutkimuksessa kootaan yhteen maailmalla jo rakennettujen ja

rakenteilla olevien extradosed-siltojen rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi perehdytään

sillan toimintaan, rakentamiseen ja mitoittamiseen.

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tehdään case-tutkimus kahdesta siltavaihtoehdosta, jotka

suunnitellaan vesistösilloiksi. Tutkimuksessa mitoitetaan alustavasti betonirakenteinen

ja liittorakenteinen extradosed-silta Vekarasalmen lossin tilalle. Molemmista silloista

tehdään kustannusarvio, jonka perusteella siltojen kustannustehokkuutta ja

toteutuskelpoisuutta arvioidaan. Kustannusarvioita verrataan tiesuunnitelmavaiheessa

suunniteltuun liittopalkkisiltaan.

Työn tavoitteena on koota yhteen mahdollisimman paljon tietoa extradosed-silloista.

Päätavoitteena on löytää toteuttamiskelpoiset mitat case-tutkimuksen kohteena oleville

silloille ja arvioida siltojen kustannuksia. Extradosed-termille pyritään esittämään

suomenkielinen vastine.
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ABSTRACT
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There are no extradosed-type of bridges in Finland, but the bridge is widely used

abroad. The aim of this research is to collect information about the bridge and to apply

this information to two case studies. There are no documents about extradosed bridges

in Finnish. Structural behavior, construction methods and the design principles of the

extradosed bridge are studied.

A case-study of two different bridge solutions is carried out. The case study include

preliminary design calculations for a concrete and a composite bridge solutions. The

analysis also include cost estimations. The bridges are designed for the environment and

requirements of a real construction site Vekaransalmi. The extradosed solutions are

compared with the design and quantities of a standard composite girder bridge.
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MERKINNÄT JA LYHENTEET

A pinta-ala
Am metallisen osan poikkipinta-ala
d köyden halkaisija
E materiaalin kimmokerroin
e Neperin luku
Ed lisäkuorman mitoitusarvo
Ed1 vaikutusten mitoitusarvo köysien ollessa vahingoittumattomat
Ed2 vaikutusten mitoitusarvo kun köysi poistetaan
Et köyden tehollinen kimmokerroin
F voima
F0.1k vetolujuuden 0.1-raja
F0.2k vetolujuuden 0.2-raja
fa jännitysraja
fck betonin ominaislujuus
fconst rakennusaikainen jännitysraja
FEd1, FEd2 satulan eri puolilla vaikuttavia suurimman ja pienimmän voiman mitoitusarvoja
Fk vetolujuuden ominaisarvo
fpu jänneteräksen murtolujuus
FRd vetokestävyyden mitoitusarvo
fSLS käyttörajatilan jännitysraja
Fuk murtolujuuden ominaisarvo
Fx voiman vaakakomponentti
Fy voiman pystykomponentti
H päällysrakenteen korkeus
I jäyhyysmomentti
k kerroin, jonka arvo on 1,5
L jännemitta
l köyden vaakasuora jännemitta
r1 satulan kaarevuussäde
V tilavuus
w köyden ominaispaino
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Extradosed-sillat ovat yleistyneet ympäri maailmaa kuluneen 20 vuoden aikana. Tämä

uusi siltatyyppi on kehitetty jännemitoille, jotka jäävät palkkisiltojen ja

vinoköysisiltojen taloudellisten jännemittojen välimaastoon. Palkkisillan

kustannustehokkuus alkaa kärsiä yli 100 metrin jännemitoilla. Vinoköysisillan

kustannustehokkaat jännemitat ovat yli 200 metriä.

 Extradosed-sillassa yhdistetään tyypillisesti piirteitä palkkisillasta ja vinoköysisillasta.

Extradosed-sillassa on vinoköysisiltaa matalampi pyloni, johon vinoköydet kiinnittyvät.

Jäykistyspalkki on extradosed-silloissa jäykempi kuin vinoköysisilloissa, mutta

hoikempi kuin palkkisillassa. Yksiselitteistä määritelmää extradosed-sillalle ei ole

olemassa.

Suomenkielistä tutkimusta tästä siltatyypistä ei ole vielä julkaistu. Tässä tutkimuksessa

kootaan yhteen maailmalla jo rakennettujen ja rakenteilla olevien extradosed-siltojen

rakenteellisia ratkaisuja. Lisäksi perehdytään sillan toimintaan, rakentamiseen ja

mitoittamiseen.

Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tehdään case-tutkimus kahdesta siltavaihtoehdosta, jotka

suunnitellaan todelliselle siltapaikalle. Tutkimuksessa mitoitetaan alustavasti

betonirakenteinen ja liittorakenteinen extradosed-silta Vekarasalmen lossin tilalle.

Molemmista silloista tehdään kustannusarvio, jonka perusteella siltojen

kustannustehokkuutta ja toteutuskelpoisuutta arvioidaan. Kustannusarvioita verrataan

tiesuunnitelmavaiheessa suunniteltuun liittopalkkisiltaan.

Työn tavoitteena koota yhteen työhön mahdollisimman paljon tietoa extradosed-silloista

suomenkielellä. Päätavoitteena on löytää toteuttamiskelpoiset mitat ja määrät case-

tutkimuksen kohteena oleville silloille ja arvioida siltojen kustannuksia. Extradosed-

termille pyritään esittämään suomenkielinen vastine.
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Extradosed-silta on uusi siltatyyppi. Ensimmäinen moderni extradosed-silta, Odawara

Blueway Bridge, valmistui Japanissa 1994. Tämä silta noudattaa osittain Jacues

Recent Developments in Prestressed Concrete Bridges

vuonna 1988 esittelemää siltakonseptia, jota pidetään yleisesti extradosed-sillan

esikuvana. Mathivatin kotelopalkkisiltakonseptissa esiteltiin kahdenlaisia jänneteräksiä.

Ensimmäisen tyypin jänneteräkset kulkivat kotelopalkkipoikkileikkauksen sisällä, joko

betonissa tai betonin ulkopuolella. Toiset jänneteräkset sijoitettiin jäykistyspalkin

ulkopuolelle ja niitä kannatettiin lyhyillä pyloneilla jäykistyspalkin yläpuolella kuten

vinoköysisilloissa termillä.

Termi extradosed tulee Ranskan kielen sanasta extradossé, joka tarkoittaa kaaren

ulkopintaa. (Stroh 2012). Vuonna 2013 maailmassa oli rakennettua tai on rakenteilla yli

120 extradosed-siltaa (Sinha et al. 2013).  Kuvassa 1 on kuvattu Mathivatin (1988)

esittämät extradosed-jänneteräkset. Myöhemmin tässä työssä extradosed-jänteitä

kutsutaan vinoköysiksi.

Kuva 1. Extradosed prestressing  tarkoittaa vinoköysillä jännittämistä.
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 Betonirakenteinen kotelopalkkisilta on taloudellisimmillaan alle 100 metrin

jännemitoilla. Perinteinen vinoköysisilta taas ei ole taloudellisin vaihtoehto alle 200

metrin jännemitoilla. Tähän 100 metrin ja 200 metrin jännemittojen väliin on jäänyt

alue, jolla mikään aikaisemmista siltatyypeistä ei ole taloudellisimmillaan. Yhdistämällä

kahden edellä mainitun siltatyypin ominaisuuksia saadaan silta, joka on tehokas ja

taloudellinen siltayyppien väliin jääneelle alueelle. (El Shenawy 2013).

Extradosed-siltaa pidetään useiden siltatyyppien yhdistelmänä, jossa yhdistetään

kotelopalkkisillan palkkirakenne ja vinoköysisillan köysijärjestelmä (Schueller 2013).

2.1 Määritelmä

Extradosed-sillan ja vinoköysisillan välisistä eroista on käyty paljon väittelyä.

Extradosed-siltaa voidaan myös pitää vinoköysisillan erikoistyyppinä. Visuaalisesti

suurin ero on pylonin korkeus. Vinoköysisilloissa pylonin korkeus on yleisesti noin

viidennes jännemitasta. Extradosed-silloissa pylonin korkeus on alle puolet

vinoköysisillan pylonista.

Mermigas (2008) määrittelee työssään extradosed-silloiksi kaikki sillat, joiden pyloni on

lyhyempi kuin perinteisissä vinoköysisilloissa. Määritelmä perustuu ainoastaan sillan

geometriaan. Tällöin myös esimerkiksi Barton Creeksilta on extradosed-silta. Barton

Creeksilta on cable-panel -silta, jonka vinoköydet on suojattu betonoimalla ne

yhtenäisen seinän sisään.

Ogawa ja Kasuga (1998) määrittelevät extradosed-sillan ja vinoköysisillan rajan

(1)

 He laskiva -silloille ja vinoköysisilloille ja tulostivat ne

kuvaajaksi. Kuvaajan perusteella he määrittiv -silloille

alle 30 prosenttia. Vinoköysisilloille indeksi on yli 30 prosenttia. Kasuga (2006) toteaa

indeksin perusteella olevan vaikeaa määritellä tarkasti extradosed-siltaa. Sillä monet
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rakennetut extradosed-sillat ja vinoköysisillat käyttäytyvät rakenteellisesti

samankaltaisesti. Indeksi kuitenkin määrittää selvän siirtymävyöhykkeen extradosed- ja

vinoköysisiltojen välillä.

Extradosed-silloille ei ole vielä löytynyt yleisesti hyväksyttyä tarkkaa määritelmää eikä

yleisesti käytössä olevia suunnitteluohjeita. Ainoastaan extradosed-siltojen suurmaassa,

Japanissa, on jännitettyjen betonirakenteiden yhdistyksen, Japan Prestressed Concrete

Engineering Assocation (JPCEA), toimesta julkaistu suunnitteluohje

Design and Construction of Cable- , joka koskee

extradosed-siltoja. Julkaisu on kuitenkin saatavissa ainoastaan japaniksi. Nämä seikat

ovat hidastaneet extradosed-siltojen yleistymistä muualla maailmassa. (Stroh 2012).

2.2 Rakenteen toiminta

Periaatteessa extradosed-silta on palkkisilta, joka on jännitetty jäykistyspalkin

yläpuolisilla vinoköysillä. Käytännössä extradosed-silta on monimutkaisempi rakenne

sillä jäykistyspalkin lisäksi vinoköydet kantavat osan jäykistyspalkille tulevasta

kuormasta. (Stroh 2012). Extradosed-silloissa on kevyt  vinoköysijärjestelmä pysyvien

kuormien siirtämiseksi alusrakenteille. Nykyisenä suuntauksena on suunnitella

extradosed-silta kehärakenteena, jolloin jäykistyspalkki, pilarit ja pylonit ovat jäykästi

kiinnitettyinä toisiinsa.

Perinteisen palkkisillan jännemittaa voidaan lisätä kasvattamalla jäykistyspalkin

poikkileikkausta. Extradosed-silloissa poikkileikkauksen kasvattamisen sijaan tarjotaan

vinoköysien avulla uusi kuormituspolku, joka koostuu vinoköysistä, pylonista ja

pilarista sekä jäykistyspalkista. Vinoköysijärjestelmä on hyvin tehokas koska sen avulla

pienennetään taipumia ja rakenteet käyttävät hyödyksi sekä puristusta että vetoa.

Samaan aikaan palkkirakenne on kuitenkin käytössä jäykistävänä rakenteena ja se jakaa

pysyviä ja muuttuvia kuormia. (Schueller 2013). Muuttuvat kuormat jakautuvat

jäykistyspalkin ja vinoköysien välillä niiden suhteellisten jäykkyyksien suhteen.

Vinoköysien jännitys pysyvästä kuormasta voidaan valita suunnittelijan haluamalla

tavalla. (Tang 2007).
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Extradosed-sillan jäykistyspalkin taivutusjäykkyys voidaan valita suureksi, jolloin

rakennetta nimitetään jäykkäpäällysrakenteiseksi extradosed-sillaksi. Toinen ääripää on

käyttää hoikkaa jäykistyspalkkia ja jäykkää pylonia. Tällöin rakennetta sanotaan

jäykkäpyloniseksi extradosed-sillaksi. Extradosed-sillan päällysrakenteen

momenttijakaumaan vaikuttaa jäykistyspalkin ja vinoköysien jäykkyyksien suhteen

lisäksi myös jäykistyspalkin kiinnitys alusrakenteisiin. Mermigaksen (2008) tutkimissa

silloissa noin puolessa jäykistyspalkki oli jäykästi kiinni pilareissa ja pyloneissa. Jos

jäykistyspalkki on tuettu laakereilla, täytyy sillä olla riittävä taivutuskestävyys

ja -jäykkyys pitämään taipumat sallituissa rajoissa. Riittävän suuri taivutuskestävyys

ja -jäykkyys saavutetaan kasvattamalla palkin poikkileikkausta sillä vinoköydet vain

siirtävät kuormituksen jänteeltä toiselle. Jänteessä vaikuttavan pistevoiman aiheuttama

rasitus jakautuu usealle vinoköydelle ja se siirretään pylonin toiselle puolelle yhä

useammalle vinoköydelle ja edelleen toisen jänteen jäykistyspalkille. Jäykästi tuetun

jäykistyspalkin tapauksessa alusrakenteet estävät osan jäykistyspalkkia kiertymästä ja

näin vähentävät jäykistyspalkille aiheutuvaa taivutusmomenttia aukon keskialueella.

2.3 Rakentaminen

Rakentamistapa on yksi asioista, jotka täytyy päättää hyvin aikaisessa vaiheessa sillan

suunnittelua. Valitun rakentamistavan vaiheet sekä muottien ja kaluston massat täytyy

ottaa huomioon suunnittelussa. Yleisesti rakentamistapa valitaan siten, ettei se määrää

rakenteiden mittoja. (Stroh 2012).

Lähes kaikkien betonirakenteisten extradosed-siltojen rakentamisessa on käytetty

ulokemenetelmää. Extradosed-silloissa voidaan käyttää samanlaista muottitekniikkaa

kuin ulokkeena rakennettavissa palkkisilloissa ja vinoköysisilloissa.

Ulokerakentamisessa on hyödyllistä käyttää jänteen keskustaa kohti hoikkenevaa

jäykistyspalkin poikkileikkausta. Tällöin saadaan rakennettua suurempia ulokkeita

ennen ensimmäisen vinoköyden kiinnittämistä. Vakiokorkeuksinen poikkileikkaus voi

olla taloudellinen lyhyissä ulokkeena rakennettavissa extradosed-silloissa (Stroh 2012).

Ulokerakentaminen on mahdollista joko paikallavaluna tai esivalmistettuja lohkoja

käyttäen. Kuvassa 17 esitetty Pearl Harbor Memorial -silta rakennettiin
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paikallavalettuna ulokkeena. Myös esivalmistettuja elementtilohkoja mietittiin

paikallavaletun jäykistyspalkin vaihtoehdoksi. Paikallavalu valittiin, koska

esivalmistetuista lohkoista olisi tullut niin suuria, että niiden valmistaminen,

kuljettaminen ja asentaminen olisi ollut haastavaa. Lisäksi olisi ollut haastavaa löytää

sopiva paikka segmenttien valmistamiseen järkevän etäisyyden päässä

rakentamispaikalta. (Stroh 2012).

Kuvassa 2 on esitetty Pearl Harbor Memorial -sillan rakennusvaiheet. Rakentaminen

aloitetaan pilarien ja pyloneiden rakentamisella. Jäykistyspalkin rakentamiseen

käytetään neljää siirrettävää valumuottia, joilla kullakin voidaan valaa yksi

jäykistyspalkin lohko kerrallaan. Jäykistyspalkin valu tapahtuu yhtä suurina lohkoina.

Betonivalun annetaan sitoutua suunniteltuun lujuuteen ennen siirtymistä seuraavaan

lohkoon. Tasapainotettua ulokemenetelmää jatketaan kunnes sivujänne on valmis.

Tämän jälkeen pääjänteen rakentamista jatketaan ulokkeena. Kun enää yksi lohko on

jäljellä, poistetaan toinen pääjänteen valumuoteista ja valetaan viimeinen lohko jäljellä

jääneellä muotilla. Lopuksi poistetaan viimeinenkin valumuotti, rakennetaan sillan

päällystekerrokset ja asennetaan varusteet ja laitteet. (Stroh 2012).
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Kuva 2. Pearl Harbor Memorial -sillan ulokerakentamisen vaiheet myötäillen Strohin

(2012) esittämää kuvaa.
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Toinen mahdollinen rakennustapa on työntöasennus (El Shenawy 2013). Työntöasennus

sopii sekä teräs- että betonisilloille. Työntöasennuksessa silta valmistetaan maalla lohko

kerrallaan ja työnnetään jänteiden yli käyttäen apuna laakereita ja hydraulisia tunkkeja.

Ensimmäisenä lohkona käytetään ohenevaa kärkisegmenttiä. Kärkisegmentti on

tyypillisesti kokonaan teräksestä valmistettu. Kevyt kärkisegmentti pienentää

ulokemomentteja ja ulokkeen taipumia.

Kaikki jäykistyspalkin lohkot ovat rakentamisen aikana sekä positiivisen että

negatiivisen taivutusmomentin rasittamia. Betonirakenteisessa sillassa jännittäminen on

tällöin tarpeellista momenttien pienentämiseksi. Ulokemomentteja voidaan myös

pienentää tukemalla uloketta vinoköysillä rakentamisen ajan. Poikkileikkauksen täytyy

olla vakiokorkeuksinen käytettäessä työntöasennusta. Tähän rakennustapaan parhaiten

sopivat yksikoteloinen kotelopalkki tai TT-palkki. Kuvassa 3 esitetään

työntöasennuksen yleisperiaate. (VSL 1977).

Kuva 3. Työntöasentamisen yleisperiaate (VSL 1977).
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2.4 Jännittäminen

Jäykistyspalkin pituussuuntainen pitkäaikainen kokoonpuristuma johtuu virumasta ja

kutistumasta. Jäykistyspalkin kokoon puristuminen pienentää jänneterästen jännitystä.

Tämä aiheuttaa voimasuureiden uudelleen jakautumista, minkä seurauksena esimerkiksi

jäykistyspalkin taivutusmomentit kasvavat. Betonista valmistettujen rakenteiden

pysyvistä kuormista aiheutuvaa taivutusmomenttijakaumaa pyritään pienentämään

jännittämisen avulla. Tällöin viruman vaikutukset saadaan minimoitua

jäykistyspalkissa. Tyypillisesti jännittämisellä pyritään saamaan aikaiseksi

momenttijakauma, joka on mahdollisimman lähellä vapaasti tuetun jatkuvan palkin

momenttijakaumaa. Tähän jakaumaan monesti viitataan kirjallisuudessa jatkuvan palkin

luonnollisena momenttijakaumana.

Rakennusvaiheessa betonin ollessa vielä nuorta tapahtuu virumaa nopeammin kuin

täysin sitoutuneessa betonissa. Rakennusaikana pyritään tilanteisiin, joissa

rakennusaikaiset taipumat minimoidaan jänneteräksillä ja vinoköysillä.

Rakennusaikaiset kuormat ja valmiin rakenteen pysyvät kuormat eroavat toisistaan.

Tilanne ratkaistaan tyypillisesti jännittämällä vinoköydet ensin rakentamisaikaisia

kuormia varten ja myöhemmin uudelleen valmiin rakenteen pysyviä kuormia varten.

Vinoköysisiltojen köysien jännittäminen tapahtuu tyypillisesti seuraavan periaatteen

mukaisesti. Ensin vinoköydet jännitetään ulokerakentamisesta aiheutuvien kuormien

kantamiseksi. Rakenteen ollessa valmis vinoköydet jännitetään uudelleen kantamaan

kaikki pysyvät kuormat ja osa muuttuvista kuormista. Jäykistyspalkin sisäiset

jänneteräkset ovat tyypillisesti suoria. Tyypillisesti jäykistyspalkin betonille sallitaan

käyttörajatilassa tietyn suuruinen halkeamaleveys, sillä täysin halkeilemattoman

poikkileikkauksen ylläpitäminen vaatii kohtuuttoman määrän jänneteräksiä.

Jotta extradosed-siltojen vinoköysien suuremmasta käyttörajatilan jännitystilasta

saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, täytyy jäykkäpäällysrakenteisen sillan

rakenneosien jäykkyyksien suhteisiin kiinnittää erityistä huomiota. Komiya (1999)

esittää jäykkäpäällysrakenteisille extradosed-silloille seuraavanlaista

jännittämisperiaatetta. Vinoköydet suunnitellaan kantamaan vain jäykistyspalkin

omapaino ja niille sallitaan pieni osuus muuttuvista kuormista. Rankentamisaikana
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vinoköydet jännitetään kantamaan vain rakenteen omapaino. Tasaisesti jakautuneet

pysyvät kuormat kannetaan pääasiallisesti jäykistyspalkin avulla aiheuttaen ainoastaan

marginaalisen kasvun vinoköysien jännityksissä. Jäykistyspalkissa vallitsevat

taivutusmomentit minimoidaan palkin poikkileikkauksen sisäisten jänneteräksien

avulla. Tällöin vinoköysiä ei tarvitse jännittää uudelleen. Jäykistyspalkin sisäiset

jänneteräkset myös pienentävät muuttuvista kuormista ja pitkäaikaisvaikutuksista

aiheutuvia taivutusmomentteja.

Mermigas (2008) erittelee neljä eri jännittämistapaa, joita extradosed-silloissa

käytetään. Erottelu perustuu niiden toimintaan:

1. Vinoköysien alapää ankkuroidaan jäykistyspalkkiin ja toinen pää ankkuroidaan

pyloniin tai viedään pylonin läpi satulan avulla ja ankkuroidaan

jäykistyspalkkiin vastakkaisella puolella.  Jänneteräkset täytyy erikseen suojata

korroosiota vastaan.

2. Extradosed-silloissa ulokejänneteräksiä käytetään tyypillisesti vain

ensimmäiseen vinoköydellä tuettuun lohkoon asti. Jänneteräkset sijoitetaan

lähelle poikkileikkauksen yläpintaa betonin sisälle.

3. Sisäiset jatkuvuusjänteet sijoitetaan tyypillisesti betonipoikkileikkauksen sisään

mahdollisimman lähelle alalaippaa ja uumia sen jälkeen kun jäykistyspalkki on

tehty jatkuvaksi aukon keskellä.

4. Ulkoiset jatkuvuusjänteet asennettaan kun jäykistyspalkki on valmis.

Jänneteräkset sijoitetaan poikkileikkauksen sisäpuolelle mutta ne ovat rakenteen

ulkopuolisia jänteitä. Jänneteräkset ankkuroidaan ja jännitetään tuille sillan

poikkisuuntaisiin palkkeihin sijoitetuilla ankkureilla.
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2.5 Valintaperusteet

Kanadassa sijaitsevaksi North Arm -sillaksi valittiin extradosed-silta, jotta sillan

alittavan navigointilinjan vapaan korkeuden vaatimukset täyttyvät. Vinoköysisiltaa,

korkealla pylonilla, ei voitu valita siltapaikalle läheisen lentokentän tarvitseman vapaan

ilmatilan takia. (Griezic et al. 2006).

Viaduc de la ravine des TroisBassins -sillan siltatyyppi päätettiin arkkitehtuurisin ja

teknologisin perustein. Extradosed-sillan todettiin myös sulautuvan siltapaikan

ympäristöön. (Frappart 2005).

Sveitsin Sunniberg -sillaksi valittiin extradosed-silta osittain myös esteettisin perustein.

Lisäksi valintaan vaikutti mahdollisimman pienet rakennusaikaiset vaikutukset

ylitettävän laaksoon (Figi et al. 1997) sekä poikkeuksellisen erinomainen siltaratkaisu.

Tsukuhara -silta Japanissa suunniteltiin alun perin rakennettavaksi kaarisiltana. Japanin

ensimmäisen extradosed-sillan menestyksen perusteella silta päätettiin kuitenkin

rakentaa extradosed-siltana. Päätös tehtiin extradosed-sillan kevyemmän rakenteen ja

siltapaikalle paremmin sopivan ulkonäön vuoksi. Extradosed-sillan kevyempi rakenne

käyttäytyy maanjäristystilanteissa paremmin kuin kaarisillan rakenne. Paremman

maanjäristyskäyttäytymisen takia extradosed-silta oli halvempi ratkaisu. (Stroh 2012)

Stroh (2012) listasi syitä miksi extradosed-silta voi olla taloudellinen

Suuremman jännevoiman epäkeskisyyden vuoksi jännittäminen on

tehokkaampaa kuin palkkisilloissa.

Extradosed-vinoköysissä käytetty korkeampi jännitysraja johtaa

pienempää vinoköysimassaan kuin vinoköysisilloissa.

Vinoköysisilloissa yleisesti käytetään jännitysrajaa 0,45*materiaalin

murtolujuus. Extradosed-silloissa on käytetty rajaa 0,6*materiaalin

murtolujuus.

Extradosed-sillan omapaino on merkittävästi pienempi kuin

palkkisillan. Pienemmällä massalla on merkitystä erityisesti

seismisessä suunnittelussa.
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Matalat pylonit on helpompi rakentaa kuin vinoköysisillan korkeat

pylonit.

Jäykistyspalkin korkeus on merkittävästi matalampi kuin saman

jännemitan omaavalla palkkisillalla.

Joidenkin suunnittelijoiden mielestä korkea jäykistyspalkin yläpuolinen pyloni

vinoköysisillassa ei ole esteettisesti miellyttävä, jos pylonin korkeus on noin puolet tai

vähemmän jäykistyspalkin etäisyydestä maan pintaan. Tällainen geometria voi tulla

esiin ylitettäessä syviä laaksoja. (Menn 1991). Kuvassa 4 on vertailtu pylonin pituuden

ja pilareiden pituuden merkitystä. Matalampipylonisessa extradosed-sillassa pilarin

pituudella ei ole juurikaan merkitystä sillan ulkonäköön. Korkeampi-pylonisessa

vinoköysisillassa korkeat pilarit eivät näytä yhtä miellyttävälle kuin matalat pilarit.

Kuva 4. Pilareiden ja pylonin mittasuhteiden vertailu extradosed- ja vinoköysisillan

välillä.



13

2.6 Rakenteet

Stroh kokosi vuonna 2012 työssään On the development of the extradosed bridge

concept  63 extradosed-sillan tiedot. Mermigas puolestaan keräsi yhteen vuonna 2008

51 extradosed-sillan tiedot.  Tässä luvussa tarkastellaan heidän tekemiään havaintoja

olemassa olevista extradosed-siltojen rakenteista ja verrataan niitä palkki- ja

vinoköysisiltojen rakenteisiin.

El Shenawy (2013) esitti tyypillisen extradosed-sillan päämitoiksi kuvan 5 mukaisia

mittoja. Extradosed-jänteen mitta L

jäykistyspalkin korkeus tuella L/35 ja aukon keskellä L/55. Sivuaukon jännemitta on

Kuva 5. Tyypillisen extradosed-sillan päämitat jännevälin ollessa 100 200 metriä kuva

mukailee El Shenawyn (2013) esittämiä tietoja.
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2.6.1 Jäykistyspalkki

Extradosed-silloissa jäykistyspalkit ovat yleisesti olleet betonista valmistettuja

kotelopalkkeja (Mermigas 2008). Betoni on luonnollinen vaihtoehto sillä se pystyy

hyödyntämään tehokkaasti vinoköysistä syntyvän puristusjännityksen. Ainakin

kahdessa rakennetussa extradosed-sillassa on käytetty kokonaan betonisen rakenteen

sijasta rakennetta, jossa kotelopalkin uumat ovat terästä. Tällä ratkaisulla saadaan

aikaan materiaali- ja painosäästöä. Lisäksi on käytetty hybridirakenteita, joissa tuen

läheisyydessä jäykistyspalkki on betonia ja jänteen keskellä se muuttuu kokonaan

teräksiseksi. (Stroh 2012). Liittopalkkisilloissa köysistä tuleva puristuskomponentti on

ollut lisärasitus teräkselle. Korkealujuusteräksiä käytettäessä puristuskomponentti ei

kuitenkaan tule määrääväksi tekijäksi.

Poikkileikkauksen valintaan vaikuttavat jäykistyspalkin leveys, tuetaanko sitä yhdellä

vai useammalla köysitasolla ja jäykistyspalkin korkeus. Myös esteettisillä tekijöillä

tulee olla suuri merkitys jäykistyspalkin poikkileikkauksen suunnittelussa. Ulokkeena

rakennetuissa betonipalkkisilloissa käytetään pääasiassa yksikoteloista palkkia.

Vinoköysisilloissa käytetään usein kotelopalkkia tai laattapalkkia jäykistyspalkkina.

Kotelopalkkipoikkileikkausta voidaan kannattaa köysillä joko keskeltä tai reunoilta.

Laattapalkki voidaan kannattaa ainoastaan reunoilta. Laattapalkki jäykistetään sillan

pituussuuntaisilla palkeilla jotka sijaitsevat samassa linjassa vinoköysien kanssa.

Extradosed-silloissa tyypillisesti käytetty poikkileikkaus on reunoilta kannatettu

kotelopalkki. Keskeltä kannatettu kotelopalkki on luonnollinen vaihtoehto silloin kuin

sillalla kulkevat kaistat on erotettu toisistaan keskikaiteilla. Kaistoja tulisi olla yhteen

suuntaan vähintään kaksi. (Mermigas 2008). Kuvassa 6 esitetään Shin-Meisei sillan

poikkileikkaus tukialueella ja kuvassa 7 sillan aukossa. Molemmat piirrokset mukailevat

Kasugan (2006) esittämiä poikkileikkauksia. Kuvissa nuoli osoittaa vinoköysien

ankkurointi kohdan.
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Kuva 6. Shin-Meisei -sillan poikkileikkaus tuella mukaillen Kasugan (2006) esittämiä

piirroksia.

Kuva 7. Shin-Meisei -sillan poikkileikkaus aukossa mukaillen Kasugan (2006)

esittämää piirrosta. Aukossa poikkileikkaus pysyy muuten samankaltaisena mutta

alalaippaa kevennetään huomattavasti.

Kuvassa 8 esitetään Ibi River -sillan poikkileikkaus tukialueella ja kuvassa 9 jänteen

keskellä. Sillassa käytetään ripoja ylälaipan ja uumien jäykistämiseen. Molemmat

piirrokset mukailevat Kasugan (2006) esittämiä poikkileikkauksia. Kuvissa nuoli

osoittaa vinoköysien ankkurointikohdan.
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Kuva 8.Ibi River -sillan poikkileikkaus tuella Kasugan (2006) esittämää piirrosta.

Kuva 9. Ibi River -sillan poikkileikkaus aukossa mukaillen Kasugan (2006) esittämää

piirrosta.

Silloin kun vinoköysivoimista aiheutuvan pystyvoiman on suhteellisen pieni, voidaan

köydet ankkuroida lyhyeen ulokkeeseen jäykistyspalkin reunalle ilman, että tarvitaan

jäykisteripoja. Kuvassa 10 esitetään Tsukuhara -sillan betoninen poikkileikkaus

tukialueella ja kuvassa 11 poikkileikkaus aukon keskellä. Molemmat kuvat myötäilevät

Kasugan (2006) esittämiä piirroksia.
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Kuva 10. Tsukuhara -sillan kotelopalkin poikkileikkaus tuella mukaillen Kasugan

(2006) esittämää piirrosta.

Kuva 11. Tsukuhara -sillan kotelopalkkin poikkileikkaus aukon keskellä mukaillen

Kasugan (2006) esittämää piirrosta.



18

Kuvassa 12 esitetään Himi -sillan teräsuumainen betonipoikkileikkaus tukialueella.

Himi -sillassa käytetään teräksisiä esivalmistettuja uumia. Kuva myötäilee Kasugan

(2006) esittämää piirrosta.

Kuva 12. Himi -sillan kotelopalkkin poikkileikkaus tuella mukaillen Kasugan (2006)

esittämää piirrosta.

Monikoteloiset kotelopalkkipoikkileikkaukset tulevat kyseeseen, kun tarvitaan leveää

jäykistyspalkkia. SETRA (2007) ei suosittele monikoteloisen kotelopalkin käyttöä

ulokemenetelmän yhteydessä koska monimutkaisempi valumuotti lisää kustannuksia.

Menn (1990) esittää poikkileikkauksen jäyhyyssäteen pienenevän kun

poikkileikkaukseen lisätään sisäisiä uumia. Tällöin myös taivutuslujuus ja -jäykkyys

sillan pituussuunnassa heikkenevät. Uumat kuitenkin lisäävät laippojen toimivia

leveyksiä. Kuvissa 13 ja 14 esitetään Pearl Harbor

Memorial -siltaan suunnitellut monikoteloiset betoni- ja liittorakennepoikkileikkaukset.

Jäykistyspalkin leveys vaihtelee 29 metristä 32,8 metriin.  (Stroh 2012).
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Kuva 13.  Pearl Harbor Memorial -sillan liittorakennepoikkileikkaus (Stroh 2012).

Kuva 14. Pearl Harbor Memorial -sillan betonipoikkileikkaus (Stroh 2012).

Reunoilta kannatettu laatta voidaan jäykistää sillaan poikkisuuntaisilla palkeilla

Poikkisuunnassa jäykistetty laatta on yleinen liittorakenteisissa vinoköysisilloissa

(Svensson 1999). Extradosed-silloissa käyttö on tähän asti rajoittunut pieniin

jännemittoihin ja hoikkiin jäykistyspalkkeihin (Mermigas 2008). Kuvassa 15 esitetään

kolmannen Rio Brancon yli kulkevan sillan kansilaatan poikkileikkaus tukialueella ja

kuvassa 16 jänteen keskellä. (Ishii 2006).
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Kuva 15. Kolmannen Rio Brancon yli kulkevan sillan laattapoikkileikkaus tuella

mukaillen Ishiin 2006 esittämää kuvaa.

Kuva 16. Kolmannen Rio Brancon yli kulkevan sillan laattapoikkileikkaus jänteen

keskellä mukaillen Ishiin 2006 esittämää kuvaa.
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Ensimmäinen rakennettu liittorakenteinen extradosed-silta on Golden Ears silta

(Bergman et al. 2007). Golden Ears sillassa on hybridirakenne, jossa tukien

läheisyydessä on kokonaan betoninen poikkileikkaus ja jänteen keskiosassa

liittorakennepoikkileikkaus. Pearl Harbor Memorial silta on Strohin (2012) mukaan

ensimmäinen silta, joka on suunniteltu kokonaan liittopalkkirakenteena. Rakenteessa on

teräksestä valmistetut kotelopalkit ja betoninen kansilaatta, jotka toimivat yhdessä

liittorakenteena. Liittorakennevaihtoehto kuitenkin hävisi tarjousvaiheessa

perinteisemmälle betonipoikkileikkaukselle. Strohin (2012) mukaan tarjouskilpailussa

betonin eduksi vaikuttivat muun muassa sen hetkiset raaka-ainehinnat. Liittorakenteen

keveyttä ei päästy myöskään hyödyntämään täysin, sillä perustukset jätettiin viime

hetkellä pois tarjouskilpailusta. (Stroh 2012).

Pearl Harbor Memorial sillan päämitat esitetään kuvassa 17. Pearl Harbor Memorial

sillan jänteet ovat noin 76, 157 ja 76 metriä pitkiä. Kolmiaukkoinen silta koostuu

kahdesta vierekkäisestä viisikaistaisesta sillasta. (Stroh 2012).

Kuva 17. Pearl Harbor Mermorial sillan päämitat ja rakenne (Mermigas 2008).

Strohin (2012) Connecticutin osavaltion liikennevirastosta (engl. State of Connecticut

Department of transportation) saamien tietojen mukaan Pearl Harbor Memorial sillasta

tehtiin kolme tarjousta, joista kaksi koski betonivaihtoehtoa ja yksi

liittorakennevaihtoehtoa:

1. Betonirakenne: 417 miljoonaa dollaria.

2. Betonirakenne: 429 miljoonaa dollaria.

3. Liittorakenne: 519 miljoonaa dollaria.
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Pearl Harbor Memorial sillan suunnitelmien pohjalta Stroh (2012) totesi

liittorakennevaihtoehdon omaavan hyviä ominaisuuksia:

Palkkirakenteen pienempi paino tuo säästöjä vinoköysien, pyloneiden ja

perustuksien massoissa.

Palkkirakenteen pienempi paino parantaa rakenteen käyttäytymistä

maanjäristyksessä.

Yksinkertaisempi rakennustapa, joka mahdollistaa koko teräspalkin asennuksen

ennen köysien kiinnitystä. Teräspalkin asennuksen jälkeen kiinnitetään ja

jännitetään köydet. Lopuksi betonoidaan betonilaatta. Vakiokorkeuksinen palkki

voi olla taloudellinen vaihtoehto, koska siltaa ei rakenneta ulokkeena.

Pearl Harbor Memorial sillan betoninen jäykistyspalkki painoin noin 80,7 tonnia/metri

kun taas liittorakennevaihtoehto painoi vain noin 42,7 tonnia/metri.

Liittorakennevaihtoehdon paino on siis vain 53 % betonisen jäykistyspalkin painosta.

(Stroh 2012).

2.6.2 Jäykistyspalkin korkeus

Menn (1990) esitti ulokemenetelmällä rakennetuissa palkkisilloissa jäykistyspalkin

korkeuden ja jännemitan pituuden väliselle suhteelle H/L arvoa 1/17 tuella ja 1/50

jänteen keskellä. Käytettäessä vakiokorkeuksista jäykistyspalkkia suositeltiin suhteeksi

1/22.

Extradosed-sillassa, betonista valmistettua kotelopalkkia käytettäessä, voidaan

jäykistyspalkin korkeutta merkittävästi pienentää verrattuna perinteiseen

kotelopalkkisiltaan. Jäykistyspalkin poikkileikkauksen ollessa vakio,

extradosed-silloissa on käytetty jäykistyspalkkeja, joiden H/L suhde on vaihdellut

välillä 1/25  1/39,8. Keskiarvo on 1/32. (Stroh 2012).
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Extradosed-sillat on tyypillisesti rakennettu tasapainotetulla ulokemenetelmällä ja ne

käyttäytyvät rakenteellisesti samankaltaisesti kuin samalla tavalla rakennetut

palkkisillat. Extradosed-siltojen jännittäminen on kuitenkin tehokkaampaa. (Stroh

2012). Mathivat (1983) esitti siltakonseptissaan extradosed-silloille poikkileikkausta

tuella, jonka korkeuden ja jänteen pituuden suhde on 1/30  1/35.

Rakennetuissa ja rakenteilla olevissa extradosed-silloissa suhde tuella vaihtelee 1/13

1/40. Keskihajonnan ollessa 1/8, voidaan keskimääräiseksi vaihteluväliksi ilmoittaa

1/20  1/36. Keskiarvo on 1/28,2. Tarkasteltaessa ainoastaan siltoja, joiden jänneväli on

300  600 jalkaa (91  183 m), huomataan suhteen vaihteluvälin olevan lähellä

Mathivatin (1983) esittämiä arvoja. Aineiston perusteella voidaan suhteen todeta

vaihtelevan edellä mainitulla jännemitoilla välillä 1/25  1/35. (Stroh. 2012).

Jänteen keskellä koko aineiston keskimääräiseksi korkeuden ja jännemitan pituuden

suhteeksi saadaan 1/46. Extradosed-sillan palkin korkeuden jänteen keskellä pitäisi olla

samansuuruinen kuin vastaavalla tavalla rakennetuissa kotelopalkkisilloissa. Laskettu

keskimääräinen palkin korkeus onkin hyvin lähellä Mennin (1990) esittämää arvoa.

(Stroh 2012).

2.6.3 Pyloni

Pylonin korkeudella on hyvin suuri merkitys extradosed-sillan suunnittelussa. Pylonin

korkeus ja erityisesti pylonin korkeuden ja jännemitan suhde vaikuttaa vinoköysien

kuormitukseen ja jännitysvaihteluihin. Mitä korkeampi pyloni on, sitä tehokkaammin

vinoköydet toimivat. Pylonin korkeuden kasvaessa sillan rakenteellinen toiminta alkaa

muistuttaa enemmän ja enemmän vinoköysisiltaa. Extradosed-silloissa on käytetty

pylonin korkeuden ja jännevälin pituuden suhteita 1/6,9  1/12,6. Tyypillinen suhde on

1/9,75. (Stroh 2012). Mathivatin (1988) esittämä optimaalinen suhde on 1/15.

Rakenteellisen toiminnan lisäksi pylonilla on suuri merkitys sillan ulkonäköön.

Suunnittelussa tuleekin ottaa huomioon myös sillan esteettiset puolet. Extradosed-sillat

on usein suunniteltu maamerkeiksi ja niiden ulkonäöllä on suuri merkitys

suunnittelussa.  Pylonien avulla extradosed-sillalle voidaan helposti luoda yksilöllinen
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ulkoasu. Pyloni voi olla yksinkertainen ja elegantti tai hyvinkin tarkasti tyylitelty

kokonaisuus (Stroh 2012).

2.6.4 Sivujänteen ja pääjänteen suhde

Kasugan (2006) mukaan sivujänteen ja pääjänteen suhteen tulee olla samanlainen kuin

perinteisessä palkkisillassa kun extradosed-sillan jäykistyspalkki on suhteellisen jäykkä.

Tyypillisesti suhde vaihtelee välillä 0,6  0,8. Sopivalla suhteella saadaan pienennettyä

jänteiden maksimimomentteja.

Sivujänteen ja pääjänteen suhteella on vaikutusta pystysuuntaisiin tukireaktioihin tuella,

jäykistyspalkin momenttijakaumaan ja jännitysvaihteluihin vinoköysissä. Leonhardt &

Zellner (1980) suosittelee vinoköysisilloille taloudelliseksi jännemittojen suhteeksi 0,35

 0,42. Extradosed-silloista kerätyn aineiston perusteella jännemittojen suhteet

vaihtelevat välillä 0,33  0,83 keskiarvon ollessa 0,57. Keskihajonnan arvolla 0,12

voidaan keskimääräiseksi vaihteluväliksi todeta 0,45  0,69. Rakennettujen ja

rakenteilla olevien siltojen perusteella jännevälien suhde asettuu vinoköysisiltojen ja

perinteisten palkkisiltojen väliin. (Stroh 2012).

2.6.5 Vinoköysijärjestelmän geometria

Vinoköysillä tuetussa sillassa vinoköydessä vaikuttavan vetovoiman pystykomponentti

nostaa jäykistyspalkkia ja vaakavoima puristaa jäykistyspalkkia aiheuttaen

jäykistyspalkin puristusjännityksen. Vinoköysien ja kannen välinen kulma vaikuttaa

vetovoiman komponenttien suuruuteen. Pysty- ja vaakakomponentit voidaan laskea

trigonometrian avulla. Vaakakomponentin suuruus saadaan kaavasta (2) ja

pystykomponentin suuruus kaavasta (3).

(2)

(3)
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missä F on köysivoima

Extradosed-sillan tyypillinen köysikulma on 9...16 astetta. Vinoköysisillan tyypillinen

köysikulma on 25...30 astetta. Kuvassa 18 esitetään vaaka- ja pystykomponentin välinen

muutos kun vinoköyden kulma muuttuu ja kokonaisvoima on vakio. Vaaka-akselilla on

vinoköyden kulma ja pystyakselilla voima. Vinoköydessä vaikuttavan kokonaisvoiman

suuruus on 1. Kuvassa 19 esitetään vinoköyden kokonaisvoiman ja vaakakomponentin

muutos pystykomponentin ollessa vakio. Vaaka-akselilla on vinoköysikulma ja

pystyakselilla voima. Pystykomponentin suuruus on 1. Kuvista voidaan sanoa että

pienillä kulmilla köysivoiman vaakakomponentti on hyvin hallitseva, jolloin

köysivoimalla on suuri palkkia puristava vaikutus. Köysikulman kasvaessa

pystykomponentin osuus kasvaa kunnes 45 asteen kulmalla komponentti ovat yhtä

suuret.

Kuva 18. Köysien voimien vaaka- ja pystykomponenttien muutokset köysikulman

funktiona. Kokonaisvoiman suuruus on 1.

F=1Fx =F*COS
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Kuva 19. Kokonaisköysivoiman ja vaakakomponentin muutokset köysikulman

funktiona, pystykomponentin ollessa ykkösen suuruinen.

Vinoköysien kulmiin vaikuttavat pylonin korkeus ja vinoköysien asettelu toistensa

suhteen. Vinoköydet voidaan asentaa pylonin ja jäykistyspalkin välille erilaisiin

ryhmittymiin. Näitä ovat harppurakenne, viuhkarakenne ja modifioitu viuhkarakenne.

Kuvassa 20c on esitetty harppurakenne. Harppurakenteessa kaikkien vinoköysien kulma

on sama. Kuvassa 20a on puhdas viuhkarakenne, jonka kaikki vinoköydet lähtevät

samasta pisteestä pylonista. Käytännössä on vaikeaa saavuttaa puhdas viuhkarakenne

sillä kaikkia vinoköysiä on hankala ankkuroida yhteen pisteeseen. Kun vinoköydet

ankkuroidaan pylonin yläosaan vakio etäisyyksien päähän toisistaan, kyseessä on

viuhkarakenne. Viuhkarakenne on esitetty kuvassa 20b.

Fy = 1
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Kuva 20. Vinoköysien erilaiset geometriset asennusvaihtoehdot.

Viuhkarakenne on tehokkaampi luomaan pystysuuntaista jäykistystä jäykistyspalkille

kuin harppurakenne. Kaikki vinoköydet tulee suunnitella erikseen ja niiden ankkuroinnit

jäykistyspalkkiin voivat olla erilaisia. Harppurakenteen etuna on vinoköysien

ankkurointien samanlaisuus. Samanlaiset ankkuroinnit helpottavat muotti- ja

raudoitustyötä sekä teräsrakenteen detaljeja. Yhtenäinen ankkurointi tuo säästöjä, joka

kompensoi harppurakenteen suuremman vinoköysimäärän kustannuksia.

Harppurakenteen tarjoama suurempi jäykistyspalkkia jännittävä vaakasuuntainen voima

tuen läheisyydessä vähentää jäykistyspalkin sisäisten jänneterästen tarvetta.

Harppurakenne aiheuttaa suuremman taivutusmomentin pylonissa. Tämä ei kuitenkaan

ole extradosed-silloissa ongelma vinoköysisiltoja matalamman pylonin takia.

Extradosed-silloissa on suhteellisen lyhyet vinoköydet, joten vinoköysien

ankkuroinnista koostuu merkittävä osa vinoköysijärjestelmän kustannuksista.

Mermigas (2008) tutki vinoköysien materiaalimenekkiä yksinkertaisen mallin avulla.

Mallissa pääjänteen jännemitta oli 140 metriä. Vinoköydet asetettiin viuhka- ja

harppurakenteeseen. Yhdessä pylonissa oli 10 vinoköyttä molemmille jänteille.

Yhteensä pylonissa oli siis 20 vinoköyttä. Ensimmäinen vinoköysi asetettiin 13 metrin

päähän tuelta. Vinoköysien etäisyys toisistaan oli 6 metriä. Vinoköydet kantavat

mallissa jänteen koko pystykuorman. Kuvassa 21 esitetään Mermigaksen (2008)



28

tutkimuksen tuloksena piirretty kuvaaja ja malleissa käytetyt rakenteet. Kuvaajassa

vaaka-akselilla on pylonin korkeuden H ja jännemitan L suhde. Pystyakselilla esitetään

vinoköyden vetovoiman suuruus pystykuorman monikertoina. Katkoviiva esittää

harppurakennetta (engl. harp cable configuration) ja yhtenäinen viiva viuhkarakennetta

(engl. Semi-fan cable configuration). Vaaka-akselille on merkitty tyypilliset arvot

extradosed-sillan ja vinoköysisillan (engl. cable-stayed typical) H/L suhteelle.

Kuva 21. Vinoköysien ryhmittelyn ja pylonin korkeuden vaikutus

kokonaisköysivoimaan (Mermigas 2008).

Tutkimuksensa perusteella Mermigas (2008) totesi harppurakenteen, jonka pylonin

korkeus on L/8, ja modifioidun viuhkarakenteen, jonka pylonin korkeus on L/12,

vinoköysimenekin olevan yhtä suuria. Tutkimuksen mukaan harppurakenteen

vinoköysimenekki on 41 prosenttia suurempi kuin vastaavassa modifioidussa

viuhkarakenteessa silloin, kun pylonin korkeus on L/8. Menekki on 46 prosenttia

suurempi silloin, kun pylonin korkeus on L/12. Jäykistyspalkkia jännittävä köysivoiman

vaakakomponentti on kuitenkin harppurakenteessa 58 prosenttia korkeampi silloin, kun

pylonin korkeus on L/8, ja 54 prosenttia korkeampi silloin, kun korkeus on L/12.
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Extradosed-silloissa on ainakin kaksi kuormaa kantavaa rakennejärjestelmää. Tällöin

vinoköysiä ei tarvitse ulottaa koko jännemitan alueelle. Monissa rakennetuissa

extradosed-silloissa vinoköydet kattavat 60 prosenttia jännemitasta (Mermigas 2008).

Osittain ja kokonaan vinoköysillä tuetun palkin käyttäytymistä on tutkittu molemmista

päistään jäykästi tuetun palkin avulla. Palkkia kuormitetaan viivakuormalla jonka

jakaumaa palkin pituudella muutellaan. Viivakuorma kuvaa vinoköysien aiheuttamaa

tuentaa. Palkin päätemomenttien perusteella voidaan päätellä kuinka eri tuennat eroavat

tehokkuudeltaan toisistaan (Tang 2007). Kuvassa 22 esitetään Tangin (2007)

tutkimuksen tulokset. Vaaka-akselilla on tuetun alueen pituuden b ja palkin jännemitan

L suhde. Pystyakselilla on esitetty osittain tuetun ja koko pituudeltaan tuetun palkin

päätemomenttien suhde.

Kuva 22. Osittaisen vinoköysituennan vaikutus päätemomentteihin jäykillä tueilla

(Tang 2007).

Tangin (2007) kuvaajasta huomataan että tehokkain tapa tukea siltaa vinoköysillä on

asettaa vinoköydet jänteen keskellä ja ulottaa ne mahdollisimman suurelle osalla jänteen

koko pituutta. Tätä tapausta kuvaa ylimmäinen, sininen, käyrä.
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Tangin (2007) kuvaajasta huomataan myös vinoköysien tehokkuuden sillassa, jonka

kannesta 60 prosenttia on kannatettu vinoköysillä, olevan noin 65  80 prosenttia

tehokkuudesta, joka saavutetaan täysin vinoköysillä tuetussa tapauksessa.  Jos

vinoköysien kattama alue on 40 prosenttia, päästään 45  55 prosenttiin täysin

vinoköysillä tuetun sillan tapauksesta.

Chio Cho (2000) esitti extradosed-silloille optimaaliseksi ensimmäisen vinoköyden

etäisyydeksi tuelta mittaa, jonka suuruus on 18 prosenttia pääjänteestä. Komiya (1999)

tutki ensimmäisen vinoköyden sijainnin merkitystä vinoköysien ja sisäisten

jänneteräksien kustannuksiin, etäisyyden tuelta ollessa 14 prosenttia, 20 prosenttia ja 24

prosenttia pääjänteestä. Komiya (1999) huomasi kaikkien vaihtoehtojen kustannusten

olevan 2 prosentin sisällä. Viidesosan pääjänteestä etäisyydellä ollut ensimmäinen

vinoköysi oli taloudellisin vaihtoehto.

2.6.6 Vinoköysien rakenne ja korroosiosuojaus

Extradosed-silloissa tyypillisesti käytetyt köydet koostuvat useista seitsemänlankaisista

punoksista. Punoksessa yksi lanka kulkee keskellä suoraan ja loput 6 kiertää vakio

nousulla sitä ympäri. Köydet koostuvat siis samanlaisista punoksista joita tyypillisestä

käytetään siltojen jännittämiseen. Materiaalina käytetyn teräksen murtolujuus fpu on

tyypillisesti 1860 MPa. Seitsemänlankaiset punokset ovat suosittuja koska ne ovat

yleisesti käytössä ympäri maailman, taloudellisia ja helposti saatavilla. (Stroh 2012).

Köydet voidaan esivalmistaa tehtaalla ja tuoda rakennuspaikalle tai ne voidaan koota

rakennuspaikalla. Nykyaikaisissa extradosed-silloissa suuntaus on kohti paikalla

koottavia köysiä, jotka voidaan jännittää punos kerrallaan pienikokoisilla tunkeilla.

(Mermigas 2008).

Vinoköydet sijaitsevat kannen yläpuolella ja ovat alttiina korroosiolle. Tästä syystä sekä

SETRAn (2002) vinoköysisuositukset että PTI (2007) suositukset määrittelevät

vinoköysien UV-suojauksen, ankkureiden vesitiiveyden, sitkeyden ja käyttäytymisen

tilanteissa, joissa osa vinoköysistä menetetään samoin kuin tavallisissa

vinoköysisilloissa.
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Samansuuntaisista punoksista koostuva köysi suojataan korroosiota vastaan usealla

erillisellä tavalla. Yksittäiset punokset suojataan kuumasinkityksellä ja sitten

suojaamalla koko punos HDPE muovilla. Koko köysi vielä suojataan ulkoisella

suojaputkella, joka suojaa punoksia UV-valolta ja parantaa aerodynaamisia

ominaisuuksia. Punoksien HDPE-suojakerros joudutaan poistamaan ankkuroinnin

yhteydessä. HDPE-kerroksen menetystä kompensoidaan täyttämällä ankkuri

öljymäisellä vahalla. Ankkurin vesitiiveyteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

(Mellier 2013).

Standardi SFS-EN 1993-1-11 (2006) vaatii kaikille luokan 2, 4 ja 5 köysille

kolminkertaista suojausta, joka koostuu yksittäisen langan suojauksesta, köyden

sisäosien suojauksesta ja köyden ulkopinnan suojauksesta. Köydet, joihin kohdistuu

ulkoisia korroosiota aiheuttavia voimia kuuluvat luokkiin 2, 4 ja 5.

Stroh (2012) listaa kolme yleistä tapaa suojata köydet korroosiolta:

Jokainen punos päällystetään PE-muovivaipalla joka täytetään vahalla tai rasvalla ja

kaikki punokset suojataan PE-muovivaipan sisään.

Jokainen punos päällystetään epoksilla ja kaikki punokset suljetaan PE-muovivaipan

sisään.

Punokset kuumasinkitään ja kaikki punokset suljetaan PE-muovivaipan sisään.

2.6.7 Satulat ja ankkurointi pyloniin

Satulat ovat laitteita, jotka mahdollistavat jatkuvan vinoköyden pylonin läpi. Tällöin

vinoköydet täytyy jännittää samanaikaisesti ja koordinoidusti molemmista päistä.

Vinoköyden korroosiosuojaukseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Myös kaarevan

vinoköyden väsytyskestävyyteen tulee kiinnittää huomiota. (Stroh 2012). Satuloita on

kahdentyyppisiä. Perinteisemmässä satulassa koko köysi menee yhdessä putkessa

pylonin läpi. Satulassa köyden suojakerrokset kuoritaan ja punokset valetaan betonilla

putken kiinni köysivoimien siirron takaamiseksi. Uudemmissa satuloissa kaikki köyden

punokset menevät omissa putkissaan pylonin läpi. Tämä mahdollistaa yksittäisen
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punoksen vaihtamisen kerrallaan. Köysivoimat siirretään pyloniin punokset PE-

suojakuoren välityksellä. Suojakuoren ja punoksen välissä on uuden tyyppinen

polymeerihartsitäyte. Koska suojakerrokset ja punos toimivat täysin yhtenäisesti on

punokselle annettu kaupallinen nimi Cohestrand®. Perinteisissä satuloissa betonointi ei

tarjoa yhtä tehokasta korroosiosuojausta kuin uusi satula- ja punostyyppi. Lisäksi

betonointi vaikuttaa punoksien väsymiskestävyyteen.

Jos vinoköydet päättyvät pylonissa ankkuriin, täytyy vaakasuuntaiset voimat siirtää

vinoköysiltä toisille pylonin läpi. Voimien siirtäminen tapahtuu limittämällä

vastakkaiset vinoköydet ristikkäin tai asentamalla jälkijännitysteräkset tai teräslevyt

pylonin läpi vinoköydeltä toiselle. Satulat ovat yksinkertainen vaihtoehto ankkureille.

Satulan täytyy kyetä vastustamaan eri puolilla pylonia vaikuttavia erisuuruisia

köysivoimia. Se voi tapahtua kitkan, erilaisten sidosten tai mekaanisten laitteiden

avulla. Japanissa on kehitetty esivalmistettuja satulajärjestelmiä joilla on hyvät

ominaisuudet vastustaa vinoköysien erisuuruisia jännityksiä pylonin eri puolilla (Stroh

2012). Japanilainen jännitettyjen betonirakenteiden yhdistys, Japan Prestressed

Concrete Engineering Association, sallii satuloiden käytön tapauksissa joissa

vinoköysien jännitysvaihtelu on alle 50 MPa (Kasuga 2006).

Montens (1998) huomauttaa satuloiden olevan halvempia kuin ankkurit ja satuloiden

tulevan sitä taloudellisemmaksi mitä lyhyempi tuettu jännemitta on. Jännemitan

pienentyessä satuloiden ja ankkureiden vaikutukset vinoköysijärjestelmän kustannuksiin

kasvavat ja vinoköysimenekin vaikutukset pienevät.

Pylonin leveys sillan pituussuunnassa voi määräytyä satulan koon mukaan. Satulan

kokoon vaikuttaa erityisesti pienin sallittu kaarevuussäde, joka sallitaan käytettävässä

suunnitteluohjeessa. (Montens 1998). Extradosed-silloissa on epätodennäköistä että

vinoköyden kaarevuussäde määrittää pylonin leveyden sillä köysien kulmat ovat

huomattavasti vinoköysisiltoja pienemmät.
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Yhdysvaltojen liittovaltion valtatie hallinto, FHWA, on esittänyt muutamia huolia,

joiden takia se ei ole tuolloin suositellut vanhoissa ohjeissa satuloiden käyttöä

vinoköysisilloissa (Lwin 1994):

Detaljit ovat kriittisiä väsymiskäyttäytymisen kannalta.

Rasvaa ja vahaa ei voida käyttää korroosiosuojauksessa satulan luisto-ongelmia

takia.

Vinoköysien pienemmät keskinäiset etäisyydet voivat vaikeuttaa vinoköysien

tarkastusta.

Satuloita käytettäessä kannen geometria rakentamisen aikana on huonommin

hallinnassa kuin ankkureita käytettäessä.

Kokonaissäästöt ovat pieniä kun huomioidaan koko rakentamiskustannukset.

Extradosed-silloissa vinoköysien jännitysvaihtelut ovat pienempiä, köysien kaarevuus

satulan sisällä pienempi ja jäykemmän jäykistyspalkin takia helpommin hallittavan

kannen geometria kuin perinteisillä vinoköysisilloilla. Suurin osa Japanissa

rakennetuista extradosed-silloista käyttää satuloita ja pylonin läpi jatkuvia vinoköysiä.

Satulat mahdollistavat tiiviimmän vinoköysien ryhmittämisen pylonin yläosassa kuin

erilliset ankkurit. Tiiviimpi ryhmittymä tuo esteettisiä etuja. (Stroh 2012). Ogawa et al.

(1998) mukaan Japanissa rakennetuissa extradosed-silloissa vinoköysiä on voitu asentaa

jopa 300 millimetrin päähän toisistaan kun on käytetty satuloita. Tämä on jo hyvin

lähellä puhdasta viuhkarakennetta. Kasugan (2006) mukaan ankkureilla on päästy Shin-

Meisei sillassa 600 millimetrin etäisyyteen vinoköysien välillä.

2.6.8 Ankkurointi jäykistyspalkkiin

Extradosed-silloissa on mahdollista käyttää perinteisten jänneteräksien ankkureita, jos

käyttörajatilan jännitysvaihtelut ovat tarpeeksi alhaisia. Dywidag-Systems (2014) lupaa

omille ulkoisille jälkijännitys ankkureilleen (engl. unbonded post-tensioning) 110

MPa:n jännitysvaihtelukestävyyden. Vinoköysisilloissa käytetyt ankkurit kestävät

tyypillisesti 200...250 MPa:n jännitysvaihtelun.

Extradosed-sillan jäykistyspalkeissa käytetyt ankkurit ovat lähes poikkeuksetta

aktiiviankkureita. Dywidag-Systems International markkinoi extradosed-silloille
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tarkoitettua ankkuria nimellä Extradosed Anchorage, Type XD. Joissain Japanissa

valmistetuissa extradosed-silloissa on käytetty vinoköysisiltojen ankkureita vaikka

muuttuvan kuorman aiheuttamat jännitysvaihtelut olisivatkin sallineet tavallisten

ankkureiden käytön. Näihin siltoihin ei välttämättä ole vielä ollut saatavilla extradosed-

ankkureita. Onkin suositeltavaa, että uudemmissa silloissa käytetään extradosed-silloille

tarkoitettuja ankkureita kustannuksien minimoimiseksi. (Mermigas 2008). Myös

Komiya (1999) on esittänyt perinteisten jälkijännitysankkureiden käytön olevan

mahdollista extradosed-silloissa.

Strohin (2012) mukaan extradosed-silloissa käytettävien ankkureiden täytyy täyttää

vaatimukset, jotka ovat tiukemmat kuin tavallisilla jälkijännitysankkureilla. Stroh

(2012) esittääkin, että tyypillisesti extradosed-silloissa on käytetty samoja

ankkurityyppejä kuin vinoköysisilloissa. Vinoköysisilloissa käytetyt ankkurit täyttävät

vaatimukset väsymiskestävyydestä, korroosion suojauksesta, vetokapasiteetista ja

vesitiiveydestä.
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3

3.1 Eurokoodi: köydet ja satulat

Standardi SFS-EN 1993-1-11 (2006) käsittelee vedettyjä rakenneosia sisältävien

rakenteiden suunnittelua. Eurokoodissa vedetyt rakenneosat jaetaan kolmeen ryhmään

taulukon 1 mukaisesti. Extradosed-silloissa yleisimmin käytetyt seitsemänlankaisista

punoksista koostuvat köydet kuuluvat ryhmään C.

Taulukko 1. Standardi SFS-EN 1993-1-11 (2006) mukaiset vedettyjen rakenneosien

ryhmät.

Ryhmä Primaari vedetty rakenneosa Rakenneosa

A
Tanko (pyöröteräs) Vetotangon (pyöröteräs) muodostama

järjestelmä, esijännitettyteräs

B

Pyöreä lanka Kierretty punosköysi

Pyöreät ja Z-langat Täysin suljettu kierretty köysi

Pyöreä lanka tai punotto lanka Punosköysi

C

Pyöreä lanka Yhdensuuntainen lankaköysi (PWS)

Pyöreä lanka Yhdensuuntaisten lankojen nippu

Seitsemän langan punos

(esijännityspunos)

Yhdensuuntaisten punosten nippu

Standardin SFS-EN 1993-1-11 (2006) mukaan suunnittelussa on huomioitava vähintään

yhden vedetyn rakenneosan vaihtamistarve. Vedetyn rakenneosan menettäminen

voidaan ottaa huomioon lisäkuormalla Ed. Lisäkuorma sisältää vedetyn rakenneosan

äkillisestä menettämisestä aiheutuvat dynaamiset vaikutukset. Menettely on varmalla

puolella ja tarkempaa analyysiä ei tarvitse tehdä. Lisäkuorma Ed määritetään kaavan

mukaisesti:

(4)
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missä k = 1,5

Ed1 = vaikutusten mitoitusarvo köysien ollessa vahingoittumattomia

Ed2 = vaikutusten mitoitusarvo, kun kyseeseen tuleva köysi poistetaan.

Mitoituksessa otetaan standardi SFS-EN 1993-1-11 (2006) mukaan huomioon

tehollinen kimmokerroin Et. Tehollinen kimmokerroin voidaan määrittää kaavalla:

(5)

missä E on köyden kimmokerroin

w on eurokoodin mukainen köyden ominaispaino

l on köyden vaakasuora jännemitta

 käyttötilassa kun kuormina on omapaino ja

esijännitys.

Vedetyn rakenneosan vetokestävyyden mitoitusarvo FRd saadaan seuraavasti (SFS-EN

1993-1-11 2006):

(6)

missä Fuk on murtolujuuden ominaisarvo

Fk on taulukon 2 mukainen vetolujuuden ominaisarvo

R on taulukon 3 mukainen osavarmuusluku.

Vedetyn rakenneosan vetolujuuden ominaisarvo määritetään taukukon 2 mukaan.

Taulukossa on esitetty määrittämiseen käytettävä standardi ja vetolujuuden ominaisarvo

rakenneosan ryhmän mukaan (SFS-EN 1993-1-11 2006).
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Taulukko 2. Standardin SFS-EN 1993-1-11 (2006) mukaiset vetolujuuden ominaisarvot.

Ryhmä Kyseeseen tuleva standardi Vetolujuuden ominaisarvo Fk

A EN 10138-1 F0.1k *)

B EN 10264 F0.2k

C EN 10138-1 F0.1k

*) Esijännitetyt tangot, ks. EN 1993-1-1 ja EN 1993-1-4

R suositellaan taulukon 3 mukaisia arvoja (SFS EN 1993-1-11):

Taulukko 3. Standardin SFS-EN 1993-1-11 (2006) R.

Toimenpiteet taivutusjännitysten minimoimiseksi ankkurissa R

Kyllä 0,9

Ei 1,0

Taivutusjännityksiä ankkurissa voidaan pienentää esimerkiksi estämällä vinoköydet

kulman muutokset ankkurin sisällä. Vinoköyden kulman muutokset voidaan estää

erilaisilla vaimentimilla.

Ryhmän C rakenneosille käytetään murtolujuuden ominaisarvona kaavan 7 mukaista

arvoa:

(7)

missä Am on metallisen osan poikkileikkauspinta-ala

fuk on tangon, langan tai punoksen vetomurtolujuuden ominaisarvo.

Standardi SFS-EN 1993-1-11 (2006) myös määrittelee geometriset ehdot satulalle.

Kuvassa 23 esitetään satulan geometriaa koskevat ehdot.
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Kuva 23. Satulan geometriset ehdot (SFS-EN 1993-1-11 2006).

Satulan kaarevuussäteen tulee täyttää yhtälö 8.

(8)

missä r1 on satulan säde
 on langan halkaisija

d on köyden halkaisija.

Satulan sädettä voidaan pienentää arvoon 20d, jos köyden alusta päällystetään

pehmeällä metallilla tai ruiskusinkityksellä, joiden paksuus on 1 millimetri. Päällysteen

tulee olla vähintään 60 prosentin matkalla köyden halkaisijasta. Edellä mainittujen

ehtojen täyttyessä vinoköysien kaareutumisesta aiheutuvat jännitykset voidaan jättää

huomiotta. (SFS-EN 1993-1-11 2006).
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Satulan eri puolilla vaikuttavien köysivoimien eron tulee täyttää yhtälön 9 vaatimukset.

Jos vaatimus ei täyty, tulee käyttää kiinnittimiä säteittäisen lisäkiinnitin voiman Fr

välittämiseksi.

(9)

missä FEd1 ja  FEd2 ovat suurimman ja pienimmän voiman mitoitusarvoja, jotka

vaikuttavat satulan eri puolilla.

µ on köyden ja satulan välinen kitkakerroin

M.Fr on kitkan osavarmuusluku.

Eurokoodi 3 osa 1-11 asettaa jännitysrajat vedetyille rakenne osille. Rakennusaikaiset

jännitysrajat fconst esitetään taulukossa 4 ja käyttöolosuhteissa fSLS taulukossa 5. uk on

materiaalin murtokestävyys.

Taulukko 4. Jännitysrajat rakentamisen aikana (Eurokoodi 3 osa 1-11).

Asennuksen vaihe fconst

Ensimmäiset vedetyt rakenneosat, kun jännitys kestää muutamia tunteja uk

Muiden vedettyjen rakenneosien asentamisen jälkeen uk

Taulukko 5. Jännitysrajat käyttöolosuhteissa (Eurokoodi 3 osa 1-11).

Kuormitustilanne fSLS

Mitoitus väsymisen suhteen, kun taivutusjännitykset otetaan huomioon uk

Mitoitus väsymisen suhteen, kun taivutusjännityksiä ei oteta huomioon uk
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3.2 Vinoköysien väsymiskestävyys

Kansainvälisesti hyväksytyt suunnitteluohjeet SETRA (2002) vinoköysisuositukset ja

PTI suositusten 5. painos (PTI 2007) käsittelevät myös extradosed-vinoköysiä. Köysien

käyttörajatilan jännitystä rajoitetaan eri suunnitteluohjeissa, jotta voidaan varmistaa

riittävä väsymiskestävyys vinoköysille. Tyypillisesti extradosed-siltojen vinoköysissä

on sallittu käyttörajatilassa jännitys, jonka suuruus on 0,6*fpu. Tämä jännitysraja vastaa

perinteisten jänneterästen jännitystä häviöiden jälkeen. (Stroh 2012). Perinteisissä

vinoköysisilloissa on käytetty jännitysrajaa 0,4...0,45*fpu (Kasuga 2006). Japanilainen

jännitettyjen betonirakenteiden yhdistys, Japan Prestressed Concrete Engineering

Construction of Cable- , jonka mukaan köysien

jännitysrajat ovat punoksille yhtälön (10) ja esivalmistetuille lankaköysille yhtälön (11)

mukaisia (Mermigas 2008):

(10)

(11)

missä fa on jännityksen yläraja

fpu on materiaalin murtolujuus

 on jännitysvaihtelun suuruus.
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 SETRA (2002) rajoittaa käyttörajatilan jännityksen raja-arvojen 0,46*fpu ja 0,6*fpu

väliin kaavan mukaisesti:

(12)

Lisäksi SETRA (2002) suosittelee rajoittavat eurokoodin väsytyskuorman FLM3:n

kaavan 13 mukaisesti. Käytännössä SETRA

(2002) rajoittaa FLM3:n aiheuttamat jännitysvaihtelut arvoon 70 MPa.

(13)

missä on väsymiskokeissa käytetty jännitysvaihteluväli, suositellaan

arvoa 200 MPa

Kuvassa 24 esitetään yllä mainitut käyttörajatilan jännitysrajat graafisessa muodossa.

Kuvaajassa vaaka-akselilla on jännitysvaihtelun suuruus ja pystyakselilla käyttörajatilan

jännityksen ja murtokestävyyden suhde.
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Kuva 24. Käyttörajatilan jännitysrajat graafisena esityksenä.

Kirjallisuudesta löytyy kolme Wöhler-käyrää seitsemänsäikeiselle jänneteräspunokselle,

jonka jännitys on 60 prosenttia murtolujuudesta. Murtolujuus on 1860 MPa.

Vinoköydet mitoitetaan tyypillisesti kahden miljoonan jännityssyklin kestoiälle. (Stroh

2012). Kasugan et al (1994) esittämän Wöhker-käyrän mukaan yhden

seitsemänsäikeisen punoksen sallittu jännitysvaihtelu olisi 131 MPa (19 ksi). Paulsenin

(1983) esittämän käyrän mukaan tämä vaihtelu on 151,7 MPa (22 ksi) ja Schwagerin

(2010) käyrän mukaan 168,9 MPa (24,5 ksi). Kuvassa 25 esitetään Strohin (2012)

piirtämä kuvaaja kaikista edellä mainituista Wöhler-käyristä. Kuvaajassa vaaka-akselilla

on jännityssyklien määrä ja pysty akselilla jännityssyklin suuruus, jonka yksikkö on ksi.

Yksi ksi on 6,985 MPa. Molemmat asteikot ovat logaritmiset.
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Kuva 25. Kirjallisuudesta löytyvät Wöhler-käyrät seitsemän säikeiselle jännepunokselle

jonka jännitys on 0,6*murtolujuus (Stroh 2012).

Kasugan et al (1994) esittämää Wöhler-käyrää on käytetty useissa Japanissa

rakennetuissa extradosed-silloissa. Vaikka kirjallisuudesta löytyvät Wöhler-käyrät

eroavat toisistaan voidaan olla yhtä mieltä siitä, että Kasugan esittämä käyrä on

konservatiivinen. (Stroh 2012).

Kasugan et al (1994) esittämän wöhler-käyrän, jonka punoksen jännitys on 60 prosenttia

murtolujuudesta ja PTI ohjeen (2007) esittämän wöhler-käyrän, jonka punoksen jännitys

on 45 prosenttia murtolujuudesta, väliarvot voidaan interpoloida. Pearl Harbor

Memorial -sillassa käytettiin käyttörajatilan jännitysrajana 55 prosenttia

murtolujuudesta. Tällöin kahden miljoonan syklin mukainen jännitysvaihtelun

sallittusuuruus on 166,2 MPa (24,1 ksi). Pearl Harbor Memorial -sillan suunnittelun

yhteydessä tehtyjen väsytyskokeiden perusteella todettiin jännitysvaihtelun suuruuden

sallitun arvon olevan 169,8 MPa (24,5 ksi). (Stroh 2012).
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Vinoköydet koostuvat useista punoksista ja siksi ei voida käyttää suoraan yhden

punoksen Wöhler-käyrän osoittamaa tulosta (Stroh 2012). PTI:ssä (2007) yhden

1 2. Ensimmäinen luku

sisältää punosryhmän ja yhden punoksen välisen käyttäytymisen välisen eron. Toinen

luku sisältää punosten vuorovaikutuksen, kierteen nousun ja kokoamistoleranssit.

1 suuruus on 69 2 suuruus on 35 MPa (4,93 ksi). (PTI

2007).

Kun PTI:n (2007) ja Kasugan et al (1994) esittämien käyrien kahden miljoonan syklin

toistoiän jännitysvaihteluiden suuruuksin väliarvot interpoloidaan ja samaan kuvaajaan

1 2 pienennetyt käyrät saadaan kuvassa 26 esitetty kuvaaja.

Kuvassa vaaka-akselilla on punoksen jännitys ja pystyakselilla sallittu jännitysvaihtelun

suuruus. Sininen käyrä on yhden punoksen väsytyskestävyyttä kuvaava käyrä, vihreä on

1 1 2

arvoilla korjattu käyrä. (Stroh 2012).

Kuva 26. Jännitysvaihteluiden sallitut suuruudet 7-säikeisen punoksen jännityksen

funktiona kun syklien määrä on kaksi miljoonaa. (Stroh 2012).
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PTI ohjeen (2007) menettelyn mukaan köyden, jonka jännitys on 60 prosentin

murtolujuudesta, sallittu jännitysvaihtelu kahden miljoonan käyttöiällä on noin 28 MPa.

Jännityksen ollessa 55 prosenttia, sallittu jännitysvaihtelun suuruus on 63 MPa.

Jännityksen ollessa 45 prosenttia, sallittu jännitysvaihtelun suuruus on 125 MPa. (Stroh

2012).

Eurokoodi 3 osa 1-11 esittää vedettyjen rakenneosien Wöhler-käyräksi kuvassa 27

c esitetään taulukossa

6.

Kuva 27. Vedettyjen rakenneosien Wöhler-käyrä (Eurokoodi 3 osa 1-11).
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Taulukko 6. Eurokoodin mukaiset väsymislujuusluokat c [MPa] (Eurokoodi 3 osa 1-

11).

Ryhmä  Vedetty rakenneosa Väsymislujuusluokka c

A 1 Esijännitystangot 105

B

2 Täysin suljettu kierretty köysi, jossa on

metallinen tai hartsista tehty ankkuri

150

3 Kierteiset punosköydet, joissa on

metallinen tai hartsista tehty ankkuri

150

C

4 Yhdensuuntaiset lankaköydet. joissa on

epoksista tehty ankkuri

160

5 Yhdensuuntaiset punosköydet 160

6 Yhdensuuntaiset lankaköydet 160
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4 -

Sulkavalla sijaitsevan Vekaransalmen lossin korvaajaksi on suunniteltu siltaa.

Tiesuunnitelmavaiheessa Vekaransalmen yli päätettiin rakentaa liittopalkkisilta.

Palkkisillan pääjänteen jännemitaksi valittiin 120 metriä. Valitun sillan kokonaispituus

oli 622 metriä. Salmen läpi kulkee syväväylä, jonka leveys on nykyisin noin 165 metriä.

Syväväylää joudutaan nykyisen suunnitelman mukaan kaventamaan sillan kohdalla ja

siltapaikalle joudutaan lisäämään laivajohteet. Tässä tutkimuksessa tutkitaan

palkkisillan vaihtoehdoksi betonista ja liittorakenteista extradosed-siltaa. Sillat

mitoitetaan siten, että varmistetaan niiden olevan toteuttamiskelpoisia ja molemmista

silloista tehdään lisäksi kustannusarvio. Tutkimuksen pääpaino on betonisella

extradosed-sillalla ja liittorakenteisen sillan mitoitus tehdään yksinkertaisemmin.

Extradosed-siltojen kustannusarvioita verrataan palkkisillan kustannusarvioon.

4.1 Rakenne

Molempien tutkittavien siltojen jännemitat ovat 45 m + 90 m + 165 m + 90 m + 65 m +

65 m + 65 m + 50 m. Molempien siltojen kokonaispituus on 635 metriä. Sillan

hyötyleveys on 8,5 metriä. Sillalle mahtuu kaksi ajokaistaa. Jänteistä kolme pisintä on

tuettu vinoköysillä. Pääjänne mahdollistaa nykyisen syväväylän sopimisen

kokonaisuudessaan sillan ali. Laivajohteita ei välttämättä tarvitse rakentaa, mistä koituu

säästöjä.  Syväväylän navigointivaatimus asettaa vapaan aukon korkeudelle

vähimmäisarvon 24,5 metriä. Vähimmäiskorkeuden tulee täyttyä 50 m leveällä alueella.

Kuvassa 28 a on esitetty betonisen extradosed-sillan päämitat. Kuvassa 28 b on esitetty

liittorakenteisen extradosed-sillan päämitat. Tiesuunnitelmavaiheen palkkisillan

päämitat on esitetty kuvassa 28 c. Kuvassa 29 on esitetty betonisen ja liittorakenteisen

extradosed-sillan poikkileikkaus pylonin kohdalta. Taulukkoon 7 on koottu molempien

extradosed-siltojen päämitat ja ominaisuudet.
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Kuva 28. Betonisen extradosed-sillan (a), liittorakenteisen extradosed-sillan (b) ja

liittopalkkisillan (c) päämitat.
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Kuva 29. Extradosed-siltojen poikkileikkaukset pylonin kohdalla.

Taulukko 7. Tutkittujen extradosed-siltojen päämitat ja ominaisuudet.
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Betonisessa ja liittorakenteisessa extradosed-silloissa käytetyt jäykistyspalkkien

materiaalit on koottu taulukkoon 8.

Taulukko 8. Tutkittujen extradosed-siltojen jäykistyspalkkien materiaalit.

Betonisen sillan jäykistyspalkiksi valittiin yksikoteloinen kotelopalkki. Kotelopalkin

korkeus on tuella 4,6 metriä ja jänteen keskellä 2,8 metriä. Palkin korkeus valittiin

alustavasti jo rakennetuissa extradosed-silloissa käytettyjen rakenteiden perusteella.

Alustavat mitat olivat 5,1 metriä ja 3,1 metriä. Mitoituksen edetessä huomattiin että

korkeudet voidaan laskea 4,6 metriin ja 2,8 metriin. Palkin korkeuden ja pääjänteen

jännemitan suhde on valituilla mitoilla 1/32 ja 1/53.  Palkki on viistetty lineaarisesti

ulokemomenttien pienentämiseksi. Kuvassa 30 esitetään jäykistyspalkin

poikkileikkaukset pylonien kohdalla ja kentässä. Poikkileikkaus vinoköysien kohdalla

esitetään kuvassa 31. Vinoköyden kohdalla poikkileikkaus on kuten muuallakin

kentässä mutta vinoköydestä aiheutuvien voimien siirtämiseksi uumille poikkileikkausta

on vahvistettu poikkisuuntaisella jäykistepalkilla.
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Kuva 30. Betonisen kotelopalkin päämitat tuella ja kentässä.

Kuva 31. Betonisen jäykistyspalkin poikkileikkaus vinoköyden kohdalla.

Betonista extradosed-siltaa tuetaan kuudella vinoköydellä pylonia kohden. Vinoköysien

kokonaismäärä on 24 kappaletta. Jokaisessa vinoköydessä on 37 kappaletta 7 säikeisiä

punoksia, joiden teräspinta-ala on 150 neliömillimetriä. Punokset ovat samoja, joita

käytetään siltojen jälkijännittämiseen. Vinoköydet viedään pylonin läpi satuloiden

avulla. Pylonit ovat jäykästi kiinni jäykistyspalkkiin. Betoniset pylonit ovat
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poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia. Pylonin leveys on 4 metriä ja paksuus

1,25 metriä. Ylimmän vinoköyden satulaputki on 17,75 metriä jäykistyspalkin pinnan

yläpuolella. Vinoköysien etäisyys toisistaan on satulassa 750 mm ja jäykistyspalkkiin ne

ankkuroidaan 8 500 mm välein.

 Jäykistyspalkki lepää laakereilla pilareiden päällä. Tuen T3 päällä on kiinteä laakeri,

joka estää jäykistyspalkin pituussuuntaisen liikkeen mutta sallii pituussuuntaisen

kiertymän. Muilla pilareilla laakerit sallivat pituussuuntaiset liikkeen ja kiertymän.

Betoninen extradosed-silta rakennetaan ulokemenetelmällä molemmilta pyloneilta.

Kuvassa 32 esitetään ulokemenetelmän vaiheet. Kuvassa 33 on esitetty käytetyn

jänneteräsgeometrian pääperiaate. Ulokkeita rakennetaan molemmilta pyloneilta

yhtäaikaisesti. Ulokkeiden betonointi on mallinnettu 8,5 metrin lohkoissa ja palkin

ylälaippaan asennetaan jänneteräkset kunnes saavutetaan ensimmäiset vinoköydet.

Käytännöllinen lohkon pituus on kuitenkin maksimissaan 5 metriä. Muotin paino ja

hinta kasvavat merkittävästi lohkon pituuden kasvaessa yli viiden metrin. Vinoköydet

asennetaan betonoitavan lohkon keskelle. Kun kaikki kuusi vinoköyttä on asennettu,

jatketaan jäykistyspalkin rakentamista ulokkeena kunnes jänteet sulkeutuvat. Pääjänteen

keskelle kotelopalkin alalaippaan asennetaan jatkuvuusjänneteräkset kun rakenne on

yhtenäinen. Vinoköysiä täytyy jännittää uudelleen jokaisessa rakentamisen vaiheessa,

jotta haluttu jäykistyspalkin geometria säilytetään. Viimeisessä vaiheessa yhtenäisen

jäykistyspalkin päälle rakennetaan päällystekerrokset sekä varusteet ja laitteet.
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Kuva 32. Betonisen extradosed-sillan rakentamisen vaiheet LUSAS-ohjelmistolla

mallinnettuna. Deformoitunut rakenneverkko on esitetty mustalla ja deformoitumaton

vaalean sinisellä.
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Kuva 33. Betonisessa extradosed-sillassa käytetään suoria jänneteräksiä tukialueella

kotelon ylälaipassa ja kentässä kotelon alalaipassa.

Vaihtoehtoisen extradosed-sillan jäykistyspalkiksi valittiin liittopalkkirakenne.

Rakenteessa on teräksestä valmistetut I-palkit joiden päälle valetaan betoninen laatta.

Betonilaatan paksuus on 300 millimetriä ja I-palkin korkeus 3 110 millimetriä.

Jäykistyspalkin kokonaiskorkeus on 3 410 millimetriä. Liittorakenteisen jäykistyspalkin

rakennekorkeus pääaukon keskellä on 610 millimetriä enemmän kuin betonisen

jäykistyspalkin rakennekorkeus. Tuella liittorakenne on 1 190 millimetriä matalampi.

Valmis rakenne toimii liittorakenteena. Kuvassa 34 esitetään käytetty

liittopalkkipoikkileikkaus.
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Kuva 34. Liittorakenteisen extradosed-sillan poikkileikkaus.

Liittorakenteista extradosed-siltaa tuetaan viidellä vinoköydellä pylonia kohden.

Vinoköysien kokonaismäärä on 20 kappaletta. Köysissä on 20, 22, 24 tai 27 kappaletta

samoja punoksia kuin betonisessakin extradosed-sillassa. Vinoköydet viedään pylonin

läpi satuloiden avulla. Pylonit ovat jäykästi kiinni jäykistyspalkissa. Betoniset pylonit

ovat poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia. Pylonin leveys on 4 metriä ja

paksuus 1,25 metriä. Ylimmän vinoköyden satulaputki on 20 metriä jäykistyspalkin

pinnan yläpuolella. Vinoköydet ovat satulassa 1 500 mm välein ja ankkuroidaan

jäykistyspalkkiin 12 000 mm välein.

 Jäykistyspalkki lepää laakereilla pylonin poikkipalkin päällä. Tuen T3 päällä on kiinteä

laakeri, joka estää jäykistyspalkin pituussuuntaisen liikkeen mutta sallii

pituussuuntaisen kiertymän. Muilla tuilla laakerit sallivat pituussuuntaiset liikkeen ja

kiertymän. Pylonit jatkuvat yhtenäisinä perustuksiin asti.
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Liittorakenteinen extradosed-silta rakennetaan siten, että ensin teräksiset I-palkit

työnnetään molemmilta puolilta salmea siten, että pääaukkoon ulokkeiden väliin jää 10

metrin aukko. Tämän jälkeen vinoköydet asennetaan paikoilleen ja esijännitetään.

Seuraavaksi betonin kansilaatta betonoidaan teräspalkkien päälle lohkoittain. Betonisen

kansilaatan betonointi aloitetaan pyloneilta ja tuilta ja edetään kohti aukkoja. Edellisen

betonointilohkon annetaan sitoutua suunniteltuun lujuuteen ennen seuraavan

betonoimista. Betonisen kansilaatan betonoinnin edetessä vinoköysiä täytyy jännittää

uudelleen, jotta jäykistyspalkki säilyttää halutun muodon. Aukkoon pääjänteen keskelle

asennetaan teräspalkit ja betonoidaan kansilaatta koko muu kansilaatan sitouduttua ja

alettua toimimaan liittorakenteena. Vinoköydet jännitetään uudelleen kun

jäykistyspalkki on yhtenäinen. Viimeisenä jäykistyspalkin päälle rakennetaan

päällystekerrokset ja asennetaan varusteet ja laitteet. Kuvassa 35 esitetään

liittorakenteisen sillan rakentaminen. Mitoituksen yksinkertaistamiseksi betonisen

kansilaatan betonointi on oletettu tehtävän yhdellä kertaa.

Kuva 35. Liittorakenteisen sillan rakentamisvaiheet LUSAS-ohjelmistolla.

Deformoitunut verkko on esitetty mustalla ja deformoitumaton vaalean sinisellä.
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4.2 Erilaiset pylonit

Erilaisten pylonien ja jäykistyspalkin tuentojen vaikutusta case-tapauksen siltaan

tutkittiin palkkimallin avulla. Palkkimalliin asetettiin kuormaksi viivakuorma, jonka

suuruus oli 100 kilonewtonia per metri. Kolmea eri tapausta tutkittiin. Tapaus 1 on

tilanne, joka on kuten case-tutkimuksessa. Tapaus 2 on tilanne, jossa pylonit jatkuvat

yhtenäisinä maahan asti ja muodostavat jäykistyspalkin kanssa kehärakenteen.

Tapauksessa 3 pylonit jatkuvat yhtenäisinä maahan saakka ja jäykistyspalkki on tuettu

laakereilla pyloniin. Kuvassa 36 on esitetty kaikki kolme erilaista tuentatapausta.

Kuva 36. Tutkitut tuentatapaukset.
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Kaikkien tapausten rakenteet olivat samanlaiset lukuun ottamatta tuentaa. Kuvassa 37

on esitetty sillan taivutusmomenttijakauma eri tuentatapauksissa. Kuvassa 38 on

puolestaan esitetty tapausten taipumat.

Kuva 37. Sillan taivutusmomenttijakaumat eri tuentatapauksissa 1-3 [kNm].
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Kuva 38. Sillan taipuma tuentatapauksissa 1-3 [m].

Tapauksen 3 ja case-tutkimuksessa tarkemmin tutkitun tapauksen 1 erot ovat yllättävän

pieniä. Pääjänteen maksimitaipuman ero on vain 27 mm vähemmän tapauksessa 3 kuin

tapauksessa 1. Ero on alle 7 %. Kehärakenne pienentää jänteen keskellä olevaa

taivutusmomenttia 16 % tapauksesta 1. Tuella taivutusmomentti kasvaa reilu 7

prosenttia. Kehärakenne pienentää taipumaa 127 mm.

Rakentamisen kannalta tapaukset 2 ja 3 ovat helpompia, sillä pylonit voidaan rakentaa

kokonaan ennen jäykistyspalkkia. Betonisessa sillassa ero rakentamiseen ei ole

kovinkaan suuri mutta liittorakenteisen sillan työntöasennuksessa merkittävä.

Sillan tuenta täytyy suunnitella tapauskohtaisesti. Tapauksien 2 ja 3 yhtenäisen pylonin

käyttö on mahdollista kun pylonin jäykistepalkin alapuolinen osa on korkea. Tällöin

pylonin suhteellinen hoikkuus on tarpeeksi suuri. Pylonin korkeuden pienentyessä

suhteellinen hoikkuus pienenee ja pyloni kerää suuremman osan rakenteen

taivutusmomenteista.

Kehävaikutus pienentää taivutusmomentteja jäykistyspalkin aukossa, mutta kasvattaa

samalla tukimomenttia. Kehän tapauksessa pylonin ja jäykistyspalkin jäykkyyksien

suhteisiin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
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4.3 Mitoitus

Siltojen mitoituksessa käytettiin Eurokoodi-standardeja, Liikenneviraston NCCI

eurokoodin soveltamisohjeita ja SETRA:n (2001) vinoköysiohjetta. Alustavan

mitoituksen tavoitteena oli selvittää silloille toteuttamiskelpoiset rakenteiden mitat ja

massat. Voimasuureiden laskentaan käytettiin LUSAS Bridges FEM-laskenta

ohjelmistoa.

Betonisen sillan rakentaminen mallinnettiin vaiheittain epälineaarisella mallilla.

Rakentamisesta aiheutuneet voimasuureet yhdistettiin lineaarisesta mallista saatuihin

liikennekuormien ja muiden NCCI ohjeiden mukaisten kuormien aiheuttamiin

voimasuureisiin. Myös liittorakennevaihtoehdon rakentamisen eri vaiheet mallinnettiin

käyttäen FEM-ohjelmistoa. Eri vaiheista saadut jännitykset summattiin lopullisiksi

jännityksiksi. Laskentamalleissa jäykistyspalkki on mallinnettu palkkielementtinä.

Myös pyloni on mallinnettu palkkielementeillä. Palkkielementtien pituus on 2 metriä.

Vinoköydet on mallinnettu yksittäisinä sauvaelementteinä. Jänneteräsgeometrian

luomiseen on käytetty LUSASin jänneteräsvelhoa. Kuvassa 39 ja 40 on esitetty

LUSAS-ohjelmistolla luotu laskentamalli betonisen extradosed-sillasta.

Kuva 39. LUSAS-ohjelmistolla luodun betonisen extradosed-sillan laskentamallin

viivageometria.
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Kuva 40. LUSAS-ohjelmistolla luotu betonisen extradosed-sillan laskentamalli.

Betoninen silta jännitettiin vinoköysillä ja jänneteräksillä siten, että rakenteen

omapainosta aiheutuvat taipumat ovat likimain nolla. Liittorakenteisessa sillassa

omapainon taipumat eliminoitiin jännittämällä vinoköydet.

 Laskentamalleihin mallinnetut kuormat:

Omapaino

Rakenteen ylin ja alin lämpötila

Betonirakenne +34 oC /-31 oC

Liittorakenne +36 oC/ -36 oC

Lineaarinen lämpötilaero
 oC ja - -1,6 oC

Liittorakenne  +3,4 oC ja -7 oC

Vinoköysien ja jäykistyspalkin lämpötilaero +10  oC /-10 oC

Liikennekuormat LM1, LM2, LM3 ja FLM3

Betonin kutistuma

Viruminen

Jännittäminen
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Taulukossa 9 on esitetty mitoituksessa käytetyt materiaalien omapainot. Taulukossa 10

on koottu siltojen rakenteiden alat A, tilavuuden V, omapainot g ja jäyhyysmomentit I.

Taulukko 9. Siltojen rakennusmateriaalien omapainot.

Taulukko 10. Jäykistyspalkin ja pylonin pinta-alat A, omapainot g ja jäyhyysmomentit I

molemmissa tutkittavissa siltavaihtoehdoissa.

Laskentamalleissa ei ole huomioita sillan poikkisuuntaisia kuormia, jarrukuormia,

tuulikuormia, laakerikitkoista aiheutuvia kuormia eikä jääkuormia. Sillan alusrakenteet

on yksinkertaistettu malleihin kiinteinä tukina.

Teräksen kimmokertoimena käytettiin 200 GPa:a ja jänneteräksen 195 GPa:a. Betonin

kimmokerroin lyhyt aikaisissa tilanteissa oli noin 35 GPa ja pitkäaikaisille kuormille

noin 14,3 GPa.

4.3.1 Betonirakenne

Rakentamisvaiheesta aiheutuvat momentit vaihe vaiheelta esitetään kuvissa 41, 42 ja 43.

Suurin taivutusmomentti rakentamisvaiheessa aiheutuu vaiheessa 3. Taivutusmomentin

suuruus on 61 MNm. Tätä taivutusmomentti voidaan pienentää lisäämällä ulokkeeseen

jänneteräksiä palkin ylälaippaan.
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Kuva 41. Rakentamisvaiheista 1 - 5 aiheutuvat taivutusmomentit.
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Kuva 42. Rakentamisvaiheista 6-9 aiheutuvat taivutusmomentit
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Rakennusvaiheen taivutusmomentit ovat varsin pieniä eivätkä ne ole rakenteen kannalta

määrääviä. Rakenteen lopulliset mitat määräytyvät murtorajatilan, käyttörajatilojen ja

väsytysmitoituksen kautta. Tutkitun rakenteen rakentaminen ilman vinoköysien

jännittämistä jokaisessa vaiheessa uudestaan ei ole mahdollista.

Betonirakenteesta tarkastettiin KATA-ohjelmistolla murtorajatilan kuormien

aiheuttamien taivutusmomenttien ja niitä vastaavien normaalivoimien aiheuttamat

jännitykset betonipoikkileikkauksessa. KATA-ohjelmisto on WSP Finlandin käyttämä

mitoitusohjelma, joka on tarkoitettu kaksiaksiaalisesti taivutetun betonirakenteen

mitoittamiseen. Käyttörajatilassa tarkastettiin etteivät betonin puristusjännitykset ylitä

tavallisella yhdistelmällä arvoa 0,6*fck ja pitkäaikaisyhdistelmällä arvoa 0,45*fck.

Käyttörajatilan pitkäaikaisyhdistelmällä ei sallittu vetojännityksiä jänneteräksien

vaikutusalueelle. Käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä sallittiin pieniä noin 2 MPa:n

vetojännityksiä. Lisäksi tarkastettiin etteivät jäykistyspalkin taipumat liikennekuormista

LM1 tai LM2, tavallisella yhdistelykertoimella kerrottuna, ylitä raja-arvoa L/400.

Liittorakenne mitoitettiin karkeasti teräsrakenteen murtorajatilan jännityksien ja

liikennekuormista aihetuvan taipuman perusteella.

Kuva 43. Rakennusvaiheista 10-12 aihetuvat taivutusmomentit
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Taulukossa 11 on esitetty betonirakenteen sallitut jännitykset ja taipumat.

Taulukko 11. Sallitut jännitysrajat ja taipumat betonirakenteessa.

Taulukossa 12 esitetään betonisen sillan määräävimmät sillan pituussuuntaiset

taivutusmomentit ja niitä vastaavat normaalivoiman arvot murtorajatilassa.  Taulukossa

13 on esitetty käyttörajatilan jännitykset sekä liikennekuorman LM1 tai LM2

aiheuttama suurin taipuma. LUSAS-ohjelmistossa negatiivinen normaalivoima on

puristusta. Positiivinen taivutusmomentti aiheuttaa vetojännityksen jäykistyspalkin

yläpintaan ja negatiivinen taivutusmomentti aiheuttaa vetojännityksen jäykistyspalkin

alapintaan.

Taulukko 12. Betonirakenteisen sillan pituussuuntaiset taivutusmomentit ja niitä

vastaavat normaalivoimat.

Taulukko 13. Käyttörajatilan puristus- ja vetojännitykset sekä LM1 ja LM2

liikennekuormien aiheuttamat taipumat.
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Kuvassa 44 on esitetty betonisen jäykistyspalkin alapinnan pienimmät

puristusjännitykset käyttörajatilan pitkäaikaisella yhdistelmällä ja kuvassa 45 suurimmat

puristusjännitykset pitkäaikaisella yhdistelmällä. Jännitykset on esitetty kuvissa

kilopascaleina. Käyttörajatilan pitkäaikaisen yhdistelmän suurin puristusjännitys

jäykistyspalkin alapinnassa on 13 MPa:a. Pienin puristusjännitys aukon keskellä on 0,5

MPa:a.  Jäykistyspalkin alapinta pysyy puristettuna kaikilla käyttörajatilan pitkäaikaisen

yhdistelmän tapauksilla.

Kuva 44. Betonisen jäykistyspalkin alapinnan pienimmät puristusjännitykset

käyttörajatilan pitkäaikaisella yhdistelmällä.

Kuva 45. Betonisen jäykistyspalkin alapinnan suurimmat puristusjännitykset

käyttörajatilan pitkäaikaisella yhdistelmällä.
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Kuvassa 46 on esitetty yläpinnan pienimmät ja kuvassa 47 suurimmat

puristusjännitykset käyttörajatilan pitkäaikaisyhdistelmällä. Tukialueella suurin

yläpinnan puristus jännitys on 12 MPa:a. Pääjänteen yläpinta pysyy puristettuna

kaikissa tapauksissa, mutta sivu jänteen yläpinnassa esiintyy pieniä vetojännityksiä.

Vetojännitykset eivät kuitenkaan esiinny jänneteräksien alueella.

Kuva 46. Betonisen jäykistyspalkin yläpinnan pienimmät jännitykset käyttörajatilan

pitkäaikaisyhdistelmällä.

Kuva 47. Betonisen jäykistyspalkin yläpinnan suurimmat jännitykset käyttörajatilan

pitkäaikaisyhdistelmällä.
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Kuvassa 48 on esitetty alapinnan pienimmät ja kuvassa 49 suurimmat

puristusjännitykset käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä. Tavallinen yhdistelmä

kuvaa lyhyt aikaisia kuormitustilanteita. Alapinnassa jänneteräksien alueella esiintyy

pieniä vetojännityksiä, mutta ne ovat sallituissa rajoissa. Alapinnan suurin

puristusjännitys on 15 MPa:a.

Kuva 48. Alapinnan pienimmät jännitykset käyttörajatilan tavallisella

kuormitusyhdistelmällä.

Kuva 49. Alapinnan suurimmat jännitykset käyttörajatilan tavallisella

kuormitusyhdistelmällä.
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Kuvassa 50 on esitetty yläpinnan pienimmät ja kuvassa 51 suurimmat

puristusjännitykset käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä. Jäykistyspalkin yläpinta

pysyy puristettuna kaikissa käyttörajatilan tavallisen yhdistelmän tapauksissa

pääjänteessä ja pylonin alueella. Pieniä vetojännityksiä esiintyy sivujänteessä, mutta ne

ovat sallituissa rajoissa.

Kuva 50. Yläpinnan pienimmät jännitykset käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä.

Kuva 51. Yläpinnan suurimmat jännitykset käyttörajatilan tavallisella yhdistelmällä.

Liikennekuormasta LM1 aiheutuvan taipuman ääriarvot pääjänteessä on esitetty kuvassa

52. Liikennekuorman LM2 aiheuttamat taipuman ääriarvot on esitetty kuvassa 53. LM1

ja LM2 ovat liikkuvia akselikuormia, jotka on ajatettu sillan yli. Alla olevissa kuvissa

on esitetty kuormien aiheuttamat taipumien ääriarvot kussakin pääjänteen pisteessä.

Taipumat on esitetty metreinä ja taipuman negatiivinen suunta on kuvassa alaspäin.
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Liikennekuorma LM1 aiheuttaa pääjänteen keskelle maksimitaipuman 239 milliä.

Liikennekuorma LM2 aiheuttaa samaan pisteeseen vain 38 mm taipuman.

Kuva 52. Liikennekuormasta LM1 aiheutuvat taipuman ääriarvot sillan pääjänteessä.

Kuva 53. Liikennekuormasta LM2 aiheutuvat taipuman ääriarvot sillan pääjänteessä.

Betonirakenteelle laskettiin Ogawan ja Kasugan (1998) esittämä

avulla voidaan arvioida sillan rakenteellista käyttäytymistä. Vinoköysilloille indeksi on

yli 30 prosenttia ja extradosed-silloille alle 30 prosenttia. Tässä tutkimuksessa indeksi

laskettiin murtorajatilan yhdistelmälle, jossa liikennekuorman LM1 akselit ovat keskellä

pääjännettä. Tällöin indeksin arvoksi saatiin 31 %. Silta on siis tämän indeksin mukaan

vinoköysisilta, mutta monet extradosed- ja vinoköysisillat käyttäytyvät hyvin samalla

tavalla.
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4.3.2 Liittorakenne

Liittorakenteen rakentamisvaiheessa suurin jännitys hetkellä, jolloin ulokkeet ovat

pisimmillään eikä köysiä ole vielä kiinnitetty. Suurin taivutusmomentti vaikuttaa tuilla

T3 ja T4 ja sen arvo on 69 MNm:ä. Tästä aiheutuu tukialueelle teräspoikkileikkauksen

alapintaan ja yläpintaan 178 MPa:n jännitys. Tuen läheisyydessä alueella, jossa

teräspalkin poikkileikkaus vaihtuu pienemmäksi, on alapinnassa ja yläpinnassa 216

MPa:n jännitys. Kuvassa 54 esitetään tämän vaiheen taivutusmomenttikuvaaja ja

kuvassa 55 jännitysjakauma alapinnassa. Hyppäykset jännitysjakaumassa johtuvat

poikkileikkauksen muuttumisesta.

Kuva 54. Liittorakenteen rakentamisvaiheessa suurin taivutusmomentti [kNm].

Kuva 55. Määräävän rakennusvaiheen jännitysjakauma teräspalkin alapinnassa [kPa].
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Vinoköysien kiinnittämisen ja väliaikaisen tuen poistamisen seurauksena

jäykistyspalkin taivutusmomentit pienentyvät. Suurin taivutusmomentti on 2 MNm:ä.

Suurin jännitys palkin yläpinnassa on 19 MPa:a. Alapinnassa suurin jännitys on 20

MPa:a. Pylonin juureen aiheutuu 2 MNm:n taivutusmomentti. Kuvassa 56 on esitetty

köysien kiinnittämisen jälkeinen taivutusmomenttijakauma ja kuvassa 57

jännitysjakauma I-palkin yläpinnassa. Kuvassa 58 on esitetty jännitysjakauma palkin

alapinnassa.

Kuva 56. Taivutusmomenttijakauma [kNm] köysien lisäämisen ja esijännittämisen

jälkeen sekä väliaikaisen tuenpoistamisen jälkeen.

Kuva 57. Jännitysjakauma [kPa] palkin yläpinnassa köysien lisäämisen ja

esijännittämisen jälkeen sekä väliaikaisen tuenpoistamisen jälkeen.
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Kuva 58. Jännitysjakauma [kPa] palkin alapinnassa köysien lisäämisen ja

esijännittämisen jälkeen sekä väliaikaisen tuenpoistamisen jälkeen.

Väliaikaisen tuen ja betonisen kansilaatan betonoinnista aiheutuva momenttikuvio on

esitetty kuvassa 59. Betonisen kansilaatan betonointi on yksinkertaistettu laskennassa

siten, että koko betoninen kansilaatta betonoidaan yhdellä kertaa. Ratkaisu on

konservatiivisella puolella verrattuna tilanteeseen, jossa betoninen kansilaatta

betonoidaan osissa. Suurin taivutusmomentti pääjänteessä on 4 MNm:ä. Pylonin juureen

aiheutuu lähes olematon taivutusmomentti. Teräspalkin yläpintaan aiheutuva

jännitysjakauma on esitetty kuvassa 60 ja alapintaan aiheutuva jännitys kuvassa 61.

Yläpinnan maksimijännitys on 77 MPa:a ja alapinnan 75 MPa:a. Betonin sitouduttua

nämä jännitykset jäävät pysyvinä jännityksinä teräspalkkiin.

Kuva 59. Betonisen kansilaatan betonoinnista aiheutuva taivutusmomenttijakauma

[kNm].
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Kuva 60. Betonisen kansilaatan betonoinnista aiheutuva jännitysjakauma [kPa]

teräspalkin yläpinnassa.

Kuva 61. Betonisen kansilaatan betonoinnista aiheutuva teräspalkin alapinnan

jännitysjakauma [kPa].

Pääjänteen keskellä lisättävästä palasta aiheutuu kuvan 62 mukainen taivutusmomentti

jakauma. Muu rakenne toimii tässä vaiheessa jo liittorakenteena. Tämän momentin

aiheuttama jännitys summataan edellä esitettyyn tilanteeseen, jossa liittorakenteeseen jäi

betonin sitouduttua jännityksiä. Keskipalan teräspalkkiin jää asennusvaiheesta noin 11

MPa:n jännitys.
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Kuva 62. Keskipalan lisäämisestä ja betonisen kansilaatan betonoinnista aiheutuva

taivutusmomenttijakauma [kNm].

LUSAS-ohjelmisto laskee jokaiselle pisteelle murtorajatilan yhdistelmistä muodostuvat

määräävät pienimmät ja suurimmat taivutusmomentit. Murtorajatilan

kuormitusyhdistelmistä aiheutuu kuvan 63 mukaiset suurimmat taivutusmomentit tuella

ja kuvan 64 mukaiset suurimmat taivutusmomentit aukossa. Kuormitusyhdistelmissä ei

ole mukana rakenteen omapainoa eikä köysivoimia sillä ne sisältyvät jo aikaisemmin

laskettuihin tilanteisiin.

Kuva 63. Murtorajatilan kuormitusyhdistelmän suurimmat taivutusmomentit tuella

[kNm].

Kuva 64. Murtorajatilan suurimmat taivutusmomentit aukossa [kNm].
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Liitteessä 1 on esitetty eri pisteissä eri vaiheissa vaikuttavat jännitykset ja niiden

summaaminen lopullisen tilan jännitykseksi. Teräspalkissa suurin murtorajatilan

puristusjännitys alalaipassa tuen T3 kohdalla on 260 MPa. Alalaipan suurin vetojännitys

on 243 MPa aukon keskellä. Suurin vetojännitys ylälaipassa 38 MPa:a tuella T3. Suurin

puristusjännitys ylälaipassa on tuen T3, pääaukon puolella, ensimmäisen vinoköyden

kohdalla 75 MPa. Laipoissa käytetään terästä, jonka lujuusluokka on 355 MPa. Tällöin

käyttöaste on 73 prosenttia. Alustavan mitoituksen epätarkkuuden takia käyttöasteita ei

ole nostettu kovin suuriksi. Tarkemmassa suunnittelussa rakennetta voidaan vielä

optimoida.

Pylonille tuleva suuri taivutusmomentti ei ole ongelma. Murtorajatilassa pylonin

poikkileikkauksen todettiin kestävän 200 MNm taivutusmomentin puristavan

normaalivoiman ollessa 34 MN. Todellisuudessa pylonin juuressa ei ole jäykkää

kiinnitystä vaan paaluperustus, joka ei ole täysin jäykkä. Paaluperustus pienentää

pylonin juuren tukimomenttia ja kasvattaa hieman jäykistyspalkin kenttämomenttia.

Mitoituksen aikana kokeiltiin pylonin jäykkyyden merkitystä

taivutusmomenttijakaumaan. Kasvattamalla pylonin jäykistyspalkin alapuolista pituutta

5 metriä ja samalla suhteellista hoikkuutta, pylonin juuren taivutusmomentti pieneni 14

prosenttia. Kenttämomentti kasvoi tällöin vain 2,6 prosenttia.  Toisessa kokeilussa

pylonin leveyttä pienennettiin 4 metristä 3,5 metriin. Tällöin pylonin juuren

taivutusmomentti pieneni 25 prosenttia. Kenttämomentti kasvoin 3,7 prosenttia. Pylonin

ja jäykistyspalkin jäykkyyksien suhteita muuttamalla voidaan vaikuttaa

taivutusmomenttijakaumaan ja vielä optimoida rakennetta lisää tarkemmassa

suunnittelussa. Case-tapauksen liittorakenteessa pylonin ja jäykistyspalkin

taivutusjäykkyydet ovat lähes samat. Tässä tapauksessa ei voida sanoa jäykistyspalkin

tai pyloni olevan jäykkä tai hoikka.

Kuvassa 65 on esitetty liittorakenteisen extradosed-sillan pääjänteen taipumat

liikennekuormasta LM1 tavallisen yhdistelyn yhdistelykertoimille kerrottuna.

Liikennekuorma LM1 aiheuttaa pääjänteen keskellä 200 millimetrin taipuman.
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Kuva 65. Liittorakenteisen sillan pääjänteen taipuma liikennekuorman LM1

vaikutuksesta.

Tässä tutkimuksessa indeksi laskettiin murtorajatilan yhdistelmälle, jossa

liikennekuorman LM1 akselit ovat keskellä pääjännettä. Tällöin indeksin arvoksi saatiin

myös liittorakenteelle 31 %.

Molempien vaihtoehtojen vinoköysien mitoituksessa sovellettiin SETRAn (2002)

vinoköysiohjetta. Vinoköydet mitoitettiin murtorajatilassa vetokestävyyden mukaan,

käyttörajatilassa jännitysvaihteluista aiheutuvan jännitysrajan mukaisesti ja FLM3

telikuormasta aiheutuvien jännitysvaihteluiden mukaisesti. Taulukoissa 14 ja 15

esitetään vinoköysien ominaisuudet, jännitysvaihtelut  ja jännitykset.

Taulukko 14. Betonisen sillan vinoköysien ominaisuudet, jännitykset ja

jännitysvaihtelut.

FLM3
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Taulukko 15. Liittorakenteisen sillan vinoköysien ominaisuudet, jännitykset ja

jännitysvaihtelut.

FLM3

Tutkituissa silloissa ei päästy käyttämään extradosed-silloille tyypillistä käyttörajatilan

jännitysrajaa 0,6*jänneteräksen murtolujuus. Molemmissa silloissa käyttörajatilan

tavallisen yhdistelmän jännitysvaihtelut johtivat pienempien jännityksien käyttämiseen.

Jännitysrajat ovat kuitenkin lähes kaikissa vinoköysissä suurempia kuin perinteisissä

vinoköysisilloissa.

Betonisen extradosed-sillan pisimmässä köydessä esiintyy 80 MPa:n jännitysvaihteluita.

Jännitysvaihtelu on niin pieni, että ankkureina voitaisiin käyttää tavallisia jälkijännitys

ankkureita. Korroosiosuojauksen takia suositellaan extradosed-siltoihin tarkoitettuja

ankkureita tai vinoköysisiltojen ankkureita. Liittorakenteisessa sillassa köysien

jännitysvaihtelut ovat niin suuria että vaaditaan vinoköysisilloissa käytettyjä ankkureita.
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4.4 Rakennusaikataulu

Tässä kappaleessa arvioidaan betonisen ja liittorakenteisen extradosed-sillan alustavia

rakennusaikatauluja ja niiden eroja. Alla esitetty arvio koskee vain tukien T1-T4

rakentamista.

Liittorakenteisen extradosed-sillan teräspalkit voidaan valmistaa konepajalla samaan

aikaan kuin alusrakenteet ja pylonit rakennetaan työmaalla. Aikataulua arvioidessa on

siis oletettu että tuenta on aikaisemmin esitetyn tapauksen 3 mukainen. Betonisen sillan

alusrakenteet ja pylonit voidaan tehdä samassa aikataulussa liittorakenteen kanssa.

Betonisen sillan extradosed-jänteiden valukaluston asentamisen menee noin 4 viikkoa.

Ensimmäisten ulokelohkojen valaminen kestää 3 viikkoa. Seuraavien 2 viikkoa. Loput

ulokelohkot valetaan viikossa. Lohkoja, joiden jokaisen betonointiin kuluu viikko, on

13 kappaletta. Keskipalan betonointiin varataan aikaa 3 viikkoa. Yhteensä

pääkannattimen valamiseen menee 25 viikkoa extradosed-jänteen osalta. Takajänteen,

45 metriä, maasta tuetun osuuden valamiseen arvioidaan menevän 6 viikkoa.. Yhteensä

aikaa on kulunut 31 viikkoa. Vielä pitäisi rakentaa sillan toisen pään jänteet. Osa

tulojänteistä voidaan rakentaa samaan aikaan ulokeosan kanssa. Tämän jälkeen

rakennetaan päällystekerrokset, asennetaan laitteet ja varusteet.

Liittorakenteisen sillan teräspalkin työntöasennukseen arvioidaan menevän noin 2

kuukautta. Työntöasennuksen nopeus on noin 30 metriä viikko. Palkkia voidaan työntää

molemmilta puolilta yhtä aikaa. Betonilaatan betonointi aloitetaan kun ulokkeen on

työnnetty täyteen mittaansa ja vinoköydet esijännitetty. Betonilaatta betonoidaan

paloissa. Jokaisen lohkon betonointiin kuluu aikaa noin 2 viikkoa ja koko

extradosed-osuuden valamiseen yhteensä noin 2 kuukautta. Kannen viimeisen

teräspalan ja betonilaatan betonointiin menee noin 2 viikkoa. Yhteensä aikaa on kulunut

18 viikkoa.

Rakennusajan suhteen liittorakenteinen silta on selvästi tehokkaampi. Liittorakenne on 3

kuukautta nopeampi rakentaa extradosed-osuuden osalta. Tämä on selvä etu, jonka

rahallista arvoa on tämän työn puitteissa hankala arvioida.



81

4.5 Kustannusarvio

Kustannusarvioin laatimisessa käytettiin Liikenneviraston ohjeita Sillan määräluettelo

(2008) ja Sillan kustannusarvio (2008). Ohjeet perustuvat INFRA 2006 hanke- ja

rakennusorganisaationimikkeistöön sekä määrämittausohjeeseen. Kustannusarvio

laadittiin molempien siltojen määrälaskennan perusteella. Betonirakenteisen sillan

määräluettelo on esitetty liitteessä 2 ja liittorakenteisen sillan liitteessä 3. Tutkittuja

siltoja verrattiin siltapaikalle suunniteltuun liittopalkkisiltaan, josta on laadittu

tiesuunnitelma. Liittopalkkisillan kustannusarvio esitetään liitteessä 4.

Kustannusarvio tehtiin käyttäen yksikköhintaluettelon hintoja ja muunnettiin samaan

kustannustasoon tiesuunnitelmavaiheen palkkisillan kanssa rakennuskustannusindeksin

avulla. Käytetty rakennuskustannusindeksi on 161,8. Yhteiskustannusprosenttina

käytettiin 25 prosenttia. Yksikköhinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Kustannusarviot sisältävät kaikki siltojen rakenteet ja siltapaikkojen rakennustyöt.

Kustannusarvioihin sisältyy mm. maan kaivu- ja täyttömäärät, sillan alus- ja

päällysrakenteet sekä muottikustannukset. Tutkittujen siltojen ja liittopalkkisillan

kustannusarvioiden kokonaishinta ja rakennuskustannukset kansineliötä kohden

esitetään taulukossa 16. Liittopalkkisillan neliöhinta ei sisällä laivajohteiden

kustannusta. Kokonaiskustannus kuitenkin sisältää uittojohteiden kustannukset.

Kokonaiskustannusarvio sisältää myös yhteiskustannukset ja indeksikorjauksen.

Taulukko 16. Siltojen kustannusarviot ja tunnusluvut.

Alkuperäisen liittopalkkisillan kustannusarvio oli 14 041 Kustannusarvio

tarkistettiin vertailukelpoiseksi nyt suunniteltujen ratkaisujen kanssa. Tehdyt korjaukset

on listattu taulukossa 17.
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Taulukko 17. Liittopalkkisillan kustannusarvioon tehdyt muutokset.

Alkuperäinen Korjattu

Tunnus/nimike Hinta Määrä Yhteensä Määrä Yhteensä

1321.21.1/Paalut 220 mtr 89 345 mtr 140

1321.21.2/Kalliokärjet 16 kpl 17 26 kpl 28 574

1321.21.6/Betoni 200 110 m3tr 22 175 m3tr 35

1321.21.7/Raudoitteet 1,20  18 000 kg 21 26 000 kg 31

1811.1/Penkereet (tie) 9,20 - - 65 200 m3rtr 599

4221.2/Raudoitteet 0,93  525 000 kg 488  380 000 kg 353

4221.4/Betoni K40,P50  2325 m3rtr 310 1600 m3rtr 213

4223/Teräsrakenteet 1 252 t 2 754 1 350 t 2 970

Betonisillan muottikustannuksia on arvioitu olettamalla tulojänteiden kustannukset yhtä

suuriksi kuin perinteisen paikalla valetun sillan kustannukset. Extradosed-jänteiden

osalta muottikustannukseksi on arvioitu 200 . Muotteja tarvitaan

neljä kappaletta. Oletus extradosed-jänteiden suuremmista muottikustannuksista

perustuu neljän liikkuvan muotin tarpeeseen.

Extradosed-siltojen pidempiä jännemittoja voidaan käyttää hyödyksi. Laivajohteita ei

kummassakaan extradosed-sillassa tarvita. Laivajohteiden kokonaiskustannukseksi

arvioitiin liittopalkkisillan tapauksessa 861 000 euroa. Kustannus sisältää

indeksikorjauksen ja yhteiskustannukset.

Lisäkustannuksia tutkittuihin siltoihin toivat siltojen pidempi kokonaispituus,

vinoköysijärjestelmät ja betonisen sillan tapauksessa Suomessa vähän käytetty

rakennustapa. Kustannussäästöjä koitui pidemmistä jänteistä koska extradosed-silloissa

on yksi tuki vähemmän. Extradosed-siltojen pienempi rakennekorkeus mahdollisti

siltojen tasausviivan laskemisen alaspäin. Betonisen sillan tien tasausviivaa voitiin

laskea 1640 mm ja liittorakenteisen 1070 mm. Tämä pienensi penkereiden täyttöjen

määrää huomattavasti. Kustannusarvioon on lisäksi otettu huomioon tien penkereen

täyttömäärät. Tavallisesti tien penkereen täyttömäärät eivät sisälly sillan

kustannusarvioon.
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Betonisen extradosed-sillassa tulee paljon kustannuksia jäykistyspalkin muoteista ja

betoni- ja jänneteräsmääristä. Vastaavasti liittorakenteisissa silloissa korostuu

jäykistyspalkin teräsrakenteiden kustannukset. Extradosed-liittorakenteen hieman

suuremmat teräsmäärät selittyvät osaksi pidemmillä jännemitoilla ja karkeammalla

mitoituksella.

Vinoköysijärjestelmät kasvattavat extradosed-siltojen kustannuksia. Vinoköysien

kokonaishintaa kysyttiin tutkimusta varten yhdeltä valmistajalta VSL:ltä. Valmistaja

arvioi betonisen extradosed-sillan vinoköysien kokonaiskustannukseksi 1,5 miljoonaa

euroa. Tutkimuksessa tehdyssä kustannusarviossa vinoköysikilon hinnaksi arvioitiin 8

euroa. Tällöin betonisen extradosed-sillan vinoköysijärjestelmän kustannusarvio on 960

000 euroa ja liittorakenteisen 600 000 euroa. Kustannukset sisältävät vinoköydet,

ankkurit ja satulat. Kun kustannuksiin lisätään indeksikorotus ja yhteisvaikutus

kustannus niin kokonaiskustannus on yli VSL:n arvioiman kustannuksen. Pylonin

betoni- ja raudoitemäärät sisältyvät päällysrakenteen määriin. Taulukossa 18 on koottu

muutamia kustannuseroja aiheuttavia asioita. Taulukon kustannusarviot eivät sisällä

indeksikorjausta ja yhteiskustannuksia.

Taulukko 18. Muutamia vertailtavien siltojen kustannuseroja.

Tunnus / nimike Extradosed:

betoni

Extradosed:

liittorakenne

Liittopalkkisilta

1811.1/ Maalle pengerretyt

            maapenkereet
494 960 672 060 779 700

1812.2/Veteen pengerretyt

           louhepenkereet
145

4221.1/Päällysrakenteen muotit

            - pääkannatin

            - pyloni

1 257 330

70

308

70

301

-

4221.2/Päällysrakenteen raudoitteet 1 763 474 472 488

4221.3/Jänneraudoitteet

           Köysirakenteet

206

960 000

-

600 000

-

-
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4221.4/Päällysrakenteen betoni

           - pääkannatin

           - pyloni

686 575

72

222 400

72

310 852

-

4223/Teräsrakenteet

       - jäykistyspalkissa
- 2 860 000 3 080 000

Laiva/uittojohteet - - 425

Molemmat extradosed-sillat ovat kalliimpia kuin aikaisemmin suunniteltu

liittopalkkisilta. Betoninen extradosed-silta on 519 000 euroa kalliimpi ja

liittorakenteinen 865 000 euroa kalliimpi kuin liittopalkisilta. Betonisen

extradosed-silta on 3,4 prosenttia kalliimpi ja liittorakenteinen 5,6 prosenttia kalliimpi.

Extradosed-siltojen etuina on kuitenkin nykyisen laivaväylän säilyminen entisellään,

uuden tietotaidon hankkiminen sekä näyttävä maamerkkimäinen ulkonäkö.

Liittorakenteisen sillan etuna on lisäksi selvästi lyhentynyt rakennusaika. Rakennusaika

ei näy kustannusarvioissa. Molemmat extradosed-sillat edustaisivat uutta teknologiaa

Suomessa.

Määrälaskennan perusteella molemmat tutkitut vaihtoehdot ovat kilpailukykyisiä

vaihtoehtoja perinteiselle liittopalkkisillalle. Siltojen todelliset hinnat paljastuvat

kuitenkin vasta urakoitsijoiden tekemistä tarjouksista.

4.6 Yhteenveto

Tässä tutkimuksessa mitoitettiin alustavasti todelliselle siltapaikalle extradosed-sillat

betonisena ja liittorakenteisena. Betonisen extradosed-sillan jäykistyspalkiksi valittiin

kotelopalkki. Liittorakenteisen extradosed-sillan päällysrakenteena toimii liittopalkki,

joka koostuu kahdesta teräksisestä I-palkista ja betonisesta kansilaatasta. Betoninen silta

mitoitettiin pääasiassa käyttörajatilan kuormituksien perusteella. Rakenteesta

tarkastettiin veto- ja puristusjännitykset sekä taipuma. Liittorakenne mitoitettiin

murtorajatilan jännityksien ja käyttörajatilan taipuman perusteella. Molempien siltojen

vinoköydet mitoitettiin murtorajatilan, käyttörajatilan ja väsymisen suhteen.

Mitoituksen tuloksena saatiin toteuttamiskelpoiset mitat rakenteille.
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Rakenteiden alustavien mittojen perusteella arvioitiin määräluettelon määrät ja tehtiin

kustannusarviot molemmille silloille. Vertailukohteena silloille oli aikaisemmin samalle

siltapaikalle suunniteltu liittopalkkisilta. Taulukkoon 19 on kerätty siltojen kustannukset

ja kustannuserot.

Taulukko 19. Siltojen kustannuserot ja kustannukset.

Rakenteiden hintaerot ovat yllättävän pieniä. Extradosed-siltojen pidempiä pääjänteiden

mittoja voitiin hyödyntää ja laivajohteet voitiin jättää pois. Molemmille silloille

lisäkustannuksia tuli köysijärjestelmästä. Betoniselle extradosed-sillalle valtaosa

kustannuksista tulee vinoköysistä, jänneteräksistä ja Suomessa vähän käytetystä

rakentamistavasta. Liittorakenteisen extradosed-sillan kustannuksista valtaosa koostuu

rakenneteräsmääristä ja vinoköysijärjestelmästä.

Molemmat extradosed-sillat ovat taloudellisia vaihtoehtoa kun otetaan huomioon

extradosed-sillan edut. Silta toimisi näyttävänä maamerkkinä. Sen avulla saataisiin

kokemusta uudesta teknologiasta. Lisäksi nykyinen laivaväylä voitaisiin pitää ennallaan.

Etenkin liittorakenteinen extradosed-silta on hinnaltaan kilpailukykyinen kun

huomioidaan sen huomattavasti nopeampi rakentamisaikataulu. Rakennusaikataulujen

aiheuttamia kustannuksia ei tässä työssä arvioitu. Niillä on kuitenkin merkittävä

vaikutus sillan lopullisiin kustannuksiin.
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Lukuisia extradosed-siltoja on rakennettu useissa eri maissa. Valtaosa

extradosed-silloista on rakennettu Japanissa ja englanninkielisiä suunnitteluohjeita on

vähän tarjolla. SETRAn (2002) vinoköysiohje on selkein englannin kielellä saatava

vinoköysiä koskeva suunnitteluohje. Muitakin vaihtoehtoja on saatavilla. Suomessa on

suunniteltu vain muutamia vinoköysisiltoja, joten vakiintunutta käytäntöä niiden

suunnittelussa ei ole. Käytettävä suunnitteluohje päätetään hankekohtaisesti.

Yhtenäisten extradosed-siltoja koskevien suunnitteluohjeiden puuttuminen on varmasti

hidastanut siltatyypin yleistymistä maailmalla. Tällä hetkellä tarvitaan rohkeita

suunnittelutoimistoja, urakoitsijoita ja päättäjiä, jotka uskaltavat ottaa haasteen vastaan

ja ryhtyä rakentamaan uutta. Vaikkei yhtenäisiä suunnitteluohjeita vielä ole saatavilla

extradosed-silloille, on niistä kuitenkin niin paljon kokemusta ja tutkimustietoa

saatavilla että niiden rakentaminen on täysin mahdollista.

Suomenkielistä termiä extradosed-sillalle ei tämän työn tuloksena keksitty. Mikään

keksityistä nimistä kuten lisäjäykistetty palkkisilta tai matala vinoköysisilta, eivät

riittävän hyvin ja ytimekkäästi kuvaa extradosed-siltaa. Extradosed-siltaa voidaan ehkä

pitää vinoköysisillan erikoistapauksena. Tästä syystä nimitys matala vinoköysisilta

kuvaa extradosed-siltaa.

Molemmat tutkitut sillat ovat Ogaw -indeksin mukaan

vinoköysisiltoja. Indeksi kuitenkin määrittää vain raja-arvon extradosed-sillalle ja

vinoköysisillalle. Monet extradosed-sillat toimivat rakenteellisesti vinoköysisiltojen

-indeksillä ei voida tarkasti määritellä onko silta extradosed-silta vai

vinoköysisilta kun liikutaan extradosed-sillan ja vinoköysisillan rajavyöhykkeellä.

Extradosed-silloissa riittää paljon tutkimista kaikilla sillan osa-alueilla. Etenkin

liittorakenteisen extradosed-sillan mitoittamiseen ja rakentamiseen tarvitaan tutkimusta

ja käytännön kokemuksia. Sekä betonisessa että liittorakenteisessa extradosed-sillassa

piilee paljon potentiaalia moniin eri käyttökohteisiin.
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Molemmista silloista voidaan tehdä erilaisia variaatioita. Tässä työssä kaikkien tai edes

valtaosan tutkiminen näistä variaatioista ei ollut ajallisesti mahdollista. Tutkituista

tapauksista kävi kuitenkin selkeästi ilmi rakenteen monimutkaisuus.  Jäykistyspalkin,

vinoköysien ja alusrakenteiden yhteistoiminnan hiominen vaatii osaamista ja aikaa.

Jäykistyspalkin tuenta alusrakenteisiin ja pyloniin täytyy suunnitella tapauskohtaisesti.

Pylonin jäykistyspalkin alapuolisen osan ollessa korkea voidaan käyttää kaikkia työssä

mainittuja tuenta vaihtoehtoja. Matalan pylonin tapauksessa taivutusmomentit pylonin

juuressa voivat kasvaa liian suuriksi. Tuennan valinta riippuu muun muassa pylonin ja

jäykistyspalkin jäykkyyksien suhteista, rakennustavasta ja vinoköysien jännittämisestä.

Vinoköydet voidaan jännittää nostamaan jäykistyspalkkia ylöspäin.

Rakennustapoina ulokemenetelmä ja työntöasennus asettavat myös omat haasteensa

suunnittelulle. Rakennustapojen tarkka mallintaminen on nykyisilläkin ohjelmistoilla

haastavaa. Liittorakentaminen on suomalaista ydinosaamista ja entuudestaan tutun

rakennustavan johdosta liittorakenteinen silta olisi luonnollinen vaihtoehto Suomessa.

Tutkitussa liittorakenteisessa sillassa vinoköysien jännitysvaihtelut olivat suuremmat

kuin betonirakenteissa. Tämä johti huonompaan vinoköysien potentiaalin

hyödyntämiseen, mutta köysimäärä oli liittorakenteisessa sillassa kuitenkin vain puolet

betonisen sillan köysimäärästä.

Vinoköysien ankkurointi jäykistyspalkkiin täytyy suunnitella tapauskohtaisesti.

Vinoköysiin syntyvä jännitysvaihtelu riippuu jäykistyspalkin ja pylonin jäykkyyksien

suhteesta sekä vinoköysien pinta-aloista. Liittorakenteisen sillan jäykistyspalkki valittiin

hoikemmaksi kuin betonisen sillan jäykistyspalkki, jotta rakennusteräsmäärät jäisivät

kohtuullisiksi ja näin saataisiin kustannussäästöjä. Jäykistyspalkin pienemmän painon

takia vinoköydet voitiin valita pienemmiksi. Jäykistyspalkin hoikkuus ja vinoköysien

pienemmät pinta-alat johtivat suurempiin jännitysvaihteluihin.  Jännitysvaihteluiden

lisäksi ankkureiden valintaan vaikuttaa köysien ja ankkureiden korroosion suojaus.

Tutkimuksen aikana huomattiin, että pylonin ja jäykistyspalkin jäykkyyksillä on

merkittävä vaikutus taivutusmomenttijakaumaan. Liittorakenteen tapauksessa pylonin

juuressa vaikuttavaa taivutusmomenttia voitiin pienentää suurentamalla pylonin

suhteellista hoikkuutta. Hoikempi pyloni vähensi pylonin juuren taivutusmomenttia
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huomattavasti, mutta lisäsi vain vähän kenttämomenttia jäykistyspalkissa. Rakenteiden

jäykkyyksien suhteita optimoimalla voidaan merkittävästi optimoida koko

extradosed-siltaa.

Extradosed-siltojen ulkonäkö herättää paljon keskustelua. Siltatyypin ulkonäkö jakaa

katsojien mielipiteet kahtia. Extradosed-sillat ovat tyylikäs ja elegantti vaihtoehto kun

halutaan maamerkkiä ja näyttävyyttä. Liitteenä 5 on esitetty havainnekuva betonisesta

extradosed-sillasta Vekaransalmen siltapaikalle. Kuvan on luonut WSP Finland Oy.

Betoninen extradosed-silta sopii siltapaikalle erittäin hyvin. Matalat pylonin eivät nouse

liian korkealla maaston yläpuolelle mutta luovat silti vaikuttavan ulkoasun sillalle.

Sillan ulkonäköä voidaan muokata hyvin paljon vinoköysien, pylonien ja

jäykistyspalkin ulkoasun avulla. Extradosed-sillat myös mahdollistavat näyttävän

sillanrakentamisen kun sillan kokonaiskorkeutta joudutaan rajoittamaan esimerkiksi

lentoreittien takia.

Tässä työssä tutkitut extradosed-sillat osoittautuivat molemmat rakennuskelpoisiksi

vaihtoehdoiksi. Betoninen silta oli hieman kalliimpi kuin liittorakenteinen palkkisilta.

Liittorakenteinen extradosed-silta oli kallein vertailtavista vaihtoehdoista. Erot olivat

kuitenkin yllättävän pieniä. Rakennusaikataulun vaikutusta kustannuksiin ei tässä työssä

arvioitu. Määrälaskentaa perustuva kustannusarvio ei tarjoa keinoja rakennusaikataulun

kustannuksien arviointiin. Lopulliset kustannukset selviät vasta urakoitsijoiden

tekemistä tarjouksista. Työn tuloksena voidaankin todeta, että extradosed-silta on

kilpailukykyinen vaihtoehto Suomessa. Jos sillan paremmuutta ei mitata ainoastaan sen

kustannuksissa, voidaan sanoa että extradosed-sillat ovat tässä tapauksessa jopa

suositeltavia vaihtoehtoja liittopalkkisillalle.

Extradosed-silta tarjoaa kustannustehokkaan ja näyttävän vaihtoehdon alueelle, jossa

palkkisillan tyypillisesti käytetty jännemitta loppuu ja vinoköysisilta ei vielä ole

kustannustehokas.
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Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tutkittiin jo rakennettujen ja suunnitteilla olevien

extradosed-siltojen rakenneratkaisuja ja olemassa olevia suunnitteluohjeita. Olemassa

olevien siltojen kirjo on valtava ja erilaisia rakenneratkaisuja löytyy paljon. Yleisesti

hyväksyttyjä suunnitteluohjeita ei kuitenkaan ole. Vinoköysien suunnitteluun selkein

ohje SETRA:n (2001) vinoköysiohje.

Kirjallisuustutkimuksen avulla koottiin yhteen Suomessa vielä tuntemattoman

siltatyypin tietoja. Diplomityö on tiettävistä ensimmäinen suomalainen tutkimus

aiheesta. Suomenkielistä käännöstä termille extradosed bridge ei ole keksitty.

Alustavan mitoituksen ja kustannusarvioin perusteella voidaan todeta extradosed-sillan

olevan kustannustehokas vaihtoehto suomalaiseksi vesistösillaksi. Betoninen

extradosed-silta oli hieman halvempi kuin liittorakenteinen extradosed-silta.

Kustannuksien erot olivat kuitenkin yllättävän pienet. Betonisen sillan

rakentamiskustannuksia on hankala arvioida tarkasti koska ulkomenetelmästä on vähän

tietoa suomalaisessa rakentamisessa. Liittorakenteisen sillan rakentamisen hinnoittelu

on kokemusperäisen tiedon avulla helpompaa. Vinoköysijärjestelmän hinta pystyttiin

luotettavasti arvioimaan pyytämällä valmistajan kustannusarvio vinoköysistä.

Liittorakenteinen silta on huomattavasti nopeampi rakentaa kuin paikallavalettava

betoninen silta. Rakennusaikataulun kustannusvaikutukset eivät sisältyneet tämän työn

puitteisiin, mutta on selvää että ne ovat liittorakenteiselle vaihtoehdolle selvästi eduksi.

Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta molempien extradosed-siltojen olevan

kustannustehokkaita ja rakennuskelpoisia vaihtoehtoja Suomessa. Extradosed-silta

tarjoaa kustannustehokkaan ja näyttävän vaihtoehdon alueelle, jossa palkkisillan

tyypillisesti käytetty jännemitta loppuu ja vinoköysisilta ei vielä ole kustannustehokas.
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                                                            LIITE 1(1)

Liittorakenteen jännityksien summaus

Vaihe Paikka Alalaippa [MPa] Ylälaippa [MPa]

Täysi uloke + köydet + betoni

Pyloni -75.1 -25

köysi 1 -64.6 -54.3

Köysi 2 -58.4 -42.5

köysi 3 -45 -34.2

köysi 4 -29 -25.1

köysi 5 -16.5 -10.7

aukko 0 0

Voimasuureet [MNm, MN] Jännitys [MPa}
Vaihe Paikka Mz Fy Fx Alalaippa Ylälaippa

Keskipala kiinni

Pyloni -4.086 -0.165 -2.262 6.20 -4.3

köysi 1 -0.617 0.134 -2.054 -0.80 -2.8

Köysi 2 0.627 0.119 -2.033 -6.7 -4

köysi 3 2.056 0.119 -2.033 -10.9 -2.1

köysi 4 2.599 -0.169 -1.818 -12 -0.9

köysi 5 0.326 -0.525 -1.038 -3.4 -2

aukko -3.033 -0.525 0.195 11.2 -9.8

MRT (min) [MNm, MN] Jännitys [MPa}
Vaihe Paikka Mz Fy Fx Alalaippa Ylälaippa

Kokonainen rakenne

Pyloni 7.027 -0.065 -2.503 -21.3 3

köysi 1 -18.3 -0.567 -6.166 42.5 -15.4

Köysi 2 -32.2 -1.589 -5.228 81.6 -20.2

köysi 3 -51.3 -2.066 -3.457 136 -26.2

köysi 4 -66.1 -0.491 -0.632 179.9 -29.1

köysi 5 -77.9 -1.369 0.621 213.7 -32.6

aukko -83.9 0.79 1.78 231.6 -33.7



LIITE 1(2)

MRT (max) [MNm. MN] Jännitys [MPa]
Vaihe Paikka Mz Fy Fx Alalaippa Ylälaippa

Kokonainen rakenne Pyloni 77.097 -0.341 -8.662 -194.8 72

köysi 1 19.9 -1.635 -8.717 -79.6 5.7

Köysi 2 8.5 -0.589 -2.773 -31.7 4.7

köysi 3 2.1 -0.505 -2.087 -11.2 -2.2

köysi 4 3.1 -0.304 -1.783 -13.4 0.1

köysi 5 -5.7 -0.132 -0.024 15.6 -2.5

aukko -6.4 0.203 1.053 18.8 -1.5

Yhteen laskettuna Paikka Alalaippa Ylälaippa

(min) Pyloni -90.20 -26.30

köysi 1 -22.90 -72.50

Köysi 2 16.50 -66.70

köysi 3 80.10 -62.50

köysi 4 138.90 -55.10

köysi 5 193.80 -45.30

aukko 242.80 -43.50

Yhteen laskettuna Paikka Alalaippa Ylälaippa

(max) Pyloni -263.70 42.70

köysi 1 -145.00 -51.40

Köysi 2 -96.80 -41.80

köysi 3 -67.10 -38.50

köysi 4 -54.40 -25.90

köysi 5 -4.30 -15.20

aukko 30.00 -11.30



Kohde: VEKARANSALMEN SILTA pvm. 19.03.2014
8-aukkoinen betonirakenteinen
Extradosed silta

WSP Finland Oy

Jm 45+90+165+90+65+65+65+50 m Sami Laatikainen

KUSTANNUSARVIO SILLAN RAKENTAMINEN

Rakenteiden kustannukset 7 866 865 €
Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 161.8 Siltaindeksi XII/2012 Indeksikorjaus 4 861 722 €
Yhteiskustannusprosentti 25 % Yhteiskustannukset 3 182 041 €

Kokonaishinta 15 911 000 €
Sillan hyötyleveys 8.5 m
Jännemittojen summa 635 m LAIVA/UITTOJOHTEET
Kansi-pinta-ala (Hl * Summa Jm) 5398 m2 Rakenteiden kustannukset 0 €
Sillan rakennuskustannukset kansineliötä kohden 3009 €/kansi-m2 Indeksikorjaus 0 €

Yhteiskustannukset 0 €
KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ: 15 911 000.00  € Kokonaishinta 0 €

Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski- taso vaikea

€
1000

MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1320 PAALUPERUSTUKSET

1321 Lyöntipaalut

1321.2 Teräspaalut

1321.21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut

1321.21.1 Paalut
- ø 800 mtr 712 648.00 461376.00

1321.21.2 Kalliokärjet
 - kalliokärjet rakenneteräksestä
- ø 800 kpl 52 1099.00 57148.00

1321.21.6 Sisäpuolinen betoni m3rtr 567 200.00 113400.00

1321.21.7 Betoniraudoitteet kg 83200 1.20 99840.00

1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1620 MAAKAIVANNOT

1624 Rakennus- ja siltakaivannot

1624.1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1100 3.50 4.60 6.50 5060.00

1624.3 Kaivu ilman tuentaa vedenalaisena m3ktr 860 25.00 21500.00

1700 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT
JA -TUNNELIT

1730 KALLIOON LOUHITTAVAT RAKENNUS-
JA SILTAKAIVANNOT

1732 Siltakaivannot kalliossa

1732.2 Louhinta H => 1,0 m m3ktr 1760 12.00 16.00 27.00 28160.00

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

1810 PENKEREET

1811 Maapenkereet

1811.1 Maalle pengerretyt maapenkereet m3rtr 12600 9.20 115920.00
Tiehen kuuluvat penkereet 41200 9.20 379040.00

1812 Louhepenkereet

Betonisen extradosed-sillan kustannusarvio



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski- taso vaikea

€
1812.2 Veteen pengerretyt louhepenkereet m3rtr 4620 20.00 92400.00

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1834 Perustusten alustäytöt m3rtr 500 8.40 11.00 14.00 5500.00

1835 Rakenteiden ympärystäytöt m3rtr 550 8.40 11.00 14.00 6050.00

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA
RADAN ALUSRAKENNE-KERROKSET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2144 Luonnonkiviset pintarakenteet

2144.4 Kenttäkiveykset m2tr 650 37.00 24050.00

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT
JA EROOSIOSUOJAUKSET

2300 KASVILLISUUSRAKENTEET

2320 NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET

2321 Nurmikot

2321.1 Kylvönurmikot m2tr 1400 3.70 5180.00

4000 RAKENNUSTEKNISET
RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4207 Sillan peruslaatat

4207.1 Muotit ja telineet m2tr 480 31.00 44.00 21120.00
Muotit ja telineet (peruslaatat vedessä) m2tr 730 31.00 44.00 80.00 58400.00

4207.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 25500 0.93 1.15 23715.00

4207.4 Betoni
 - betoni m3rtr 3200 74.00 86.00 103.00 275200.00
* lisähinta C25/30 m3rtr 324 6.60 2138.40
* lisähinta C30/37 m3rtr 2876 12.00 34512.00
* lisähinta, vedenalainen betonointi m3rtr 324 118.00 38232.00

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4211 Maatuet (päätytuet)

4211.1 Betonirakenteet maatuissa

4211.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 730 46.00 57.00 41610.00
 - muottikangas m2tr 20 11.00 220.00

4211.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 24000 1.10 26400.00

4211.1.4 Betoni
 - betoni m3rtr 200 84.00 95.00 112.00 19000.00
* lisähinta C30/37 m3rtr 160 5.50 880.00
* lisähinta C35/45 m3rtr 40 19.00 760.00
* lisähinta P30 m3rtr 160 19.00 3040.00
* lisähinta P50 m3rtr 40 26.00 1040.00

4212 Välituet

4212.1 Betonirakenteet välituissa



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski- taso vaikea

€

4212.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 2500 46.00 57.00 70.00 142500.00

4212.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 270000 1.10 297000.00

4212.1.4 Betoni (sis. Pylonin päällysrakenteen
alapuoliset osat)
 - betoni m3rtr 2250 84.00 95.00 112.00 213750.00
* lisähinta C40/50 (pyloni) 400 19.00 7600.00
* lisähinta C30/37 m3rtr 1850 5.50 10175.00
* lisähinta P30 m3rtr 2250 19.00 42750.00

4213 Sillan tukirakenteiden eristykset

4213.1 Maanvastaisten betonipintojen
kosteudeneristys
 - 2-kertainen kumibitumisively m2tr 100 5.50 550.00

4214.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 50 6.50 325.00

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221.1 Muotit
 - Tulojänteiden muotit m2tr 12035 38.00 457330.00
 -  Extradosed-jänteiden muotit kpl 4 200000.00 800000.00
- pyloni (päällysrakenteen yläpuolinen) m2tr 700 100.00 70000.00

Telineet
 - tulojänteet m2tr 3135 89.00 279015.00

4221.2 Raudoitteet
 - pyloni (päällysrakenteen yläpuolinen) kg 10000 0.93 9300.00

4221.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 800000 0.93 1.00 744000.00

4221.3 Jänneraudoitteet
- Jänneraudoitteet kg 75000 2.75 206250.00
- Köysirakenteet kg 120000 8.00 960000.00

4221.4 Betoni
 - betoni m3rtr 4735 89.00 100.00 118.00 473500.00
* lisähinta C40/50 m3rtr 4735 19.00 89965.00
* lisähinta P50 m3rtr 4735 26.00 123110.00

4221.4 Betoni m3rtr
 -pyloni (päällysrakenteen yläpuolinen) m3rtr 500 100.00 50000.00
* Lisähinta C40/50 m3rtr 500 19.00 9500.00
* Lisähinta P50 m3rtr 500 26.00 13000.00

4226.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 750 6.50 4875.00

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m2 5326 3.70 19706.20

4231.2 Epoksitiivistys m2tr 5326 19.00 101194.00

4231.3 Kermieristys
- kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m2 5345 14.00 74830.00

4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m2tr 160 4.60 736.00

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten m2tr 5725 22.00 125950.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski- taso vaikea

€

4232 Eristyksen suojaus

4232.1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m2 5400 4.60 24840.00

4233.1 Asfalttipäällysteet

4233.11 Asfalttibetoni (AB)
- AB 6/50 m2tr 5250 4.60 24150.00
- AB 16/120 m2tr 5250 6.00 31500.00

4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 Liikuntasaumat

4241.1 Liikuntasaumalaitteet

 - patentoidut saumalaitteet
    liikuntavara 100-150 mm mtr 17 1572.00 2500.00 26724.00

4241.4 Saumausmassat
- kumibitumipohjaiset saumausmassat mtr 1260 4.60 5796.00

4242 Laakerit ja nivelet

4242.1 Laakerit

4242.12 Kalottilaakerit

 - kiinteä, tukireaktio 29 MN kpl 2 12000.00 24000.00

- liikkuva, tukireaktio 5 MN kpl 4 2550.00 10200.00
 - liikkuva, tukireaktio 10 MN kpl 8 4000.00 32000.00
 - liikkuva, tukireaktio 11 MN kpl 2 4500.00 9000.00
 - liikkuva, tukireaktio 29 MN kpl 2 18000.00 36000.00

4244 Siirtymälaatat

4244.1 Paikalla valetut siirtymälaatat m3rtr 25 275.00 6875.00

4245 Suojalaitteet

4245.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

4245.12 Teräskaiteet

 - harva kaide ja korkea mtr 1260 106.00 133560.00
  suojaverkko (H2)

4248 Kuivatuslaitteet

4248.1 Tippuputket kpl 500 19.00 9500.00

4248.2 Pintavesiputket

4248.21 Kannen pintavesiputket kpl 130 187.00 24310.00

4248.22 Pitkät pintavesiputket mtr 300 92.00 27600.00

4248.52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4 648.00 2592.00

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.1 Panostilat, -putket ja -kiinnikkeet
 - PEH-muoviputket di = 400 panostiloina mtr 10 74.00 740.00

- panosputki ø 100 mtr 10 22.00 220.00

4249.2 Kontaktitapit kpl 150 5.50 825.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski- taso vaikea

€
4249.3 Pylväiden kiinnityslaitteet

 - pylväät ø = 159-240 kpl 16 330.00 5280.00

4249.4 Sähköistyksen putkitukset
- putket ø => 110 (muovi) mtr 5000 4.60 23000.00
- putket < ø 50 (metalli) mtr 1250 7.40 9250.00

4249.5 Kaapelihyllyt mtr 620 30.00 60.00 18600.00

5000 HANKETEHTÄVÄT

5500 TYÖMAAN KALUSTO

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) m2tr 300 250.00 75000.00

5520.4 Työsillat (välituelle T5) mtr 50 350.00 17500.00

MUUT KUIN SILTARAKENTEET

3210 KAITEET, JOHTEET JA
TÖRMÄYSSUOJAT

3216 Laiva- ja uittojohteet

3216.1 Laiva/uittojohteet mtr 1100.00 0.00

3260 OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

3265 Kilvet kpl 500.00 0.00

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) erä 1

loppu



Kohde: VEKARANSALMEN SILTA pvm. 19.03.2014
8-aukkoinen liittorakenteinen
Extradosed silta

WSP Finland Oy

Jm 45+90+165+90+65+65+65+50 m Sami Laatikainen

KUSTANNUSARVIO SILLAN RAKENTAMINEN

Rakenteiden kustannukset 8 038 287 €
Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 161.8 Siltaindeksi XII/2012 Indeksikorjaus 4 967 661 €
Yhteiskustannusprosentti 25 % Yhteiskustannukset 3 251 381 €

Kokonaishinta 16 257 000 €
Sillan hyötyleveys 8.5 m
Jännemittojen summa 635 m LAIVA/UITTOJOHTEET
Kansi-pinta-ala (Hl * Summa Jm) 5398 m2 Rakenteiden kustannukset 0 €
Sillan rakennuskustannukset kansineliötä kohden 3075 €/kansi-m2 Indeksikorjaus 0 €

Yhteiskustannukset 0 €
KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ: 16 257 000.00  € Kokonaishinta 0 €

Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
1000

MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1320 PAALUPERUSTUKSET

1321 Lyöntipaalut

1321.2 Teräspaalut

1321.21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut

1321.21.1 Paalut
- ø 800 mtr 610 407.00 480.00 248270.00

1321.21.2 Kalliokärjet
 - kalliokärjet rakenneteräksestä
- ø 800 kpl 44 1099.00 48356.00

1321.21.6 Sisäpuolinen betoni m3rtr 305 200.00 61000.00

1321.21.7 Betoniraudoitteet kg 49500 1.20 59400.00

1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1620 MAAKAIVANNOT

1624 Rakennus- ja siltakaivannot

1624.1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1100 3.50 4.60 6.50 5060.00

1624.3 Kaivu ilman tuentaa vedenalaisena m3ktr 860 25.00 21500.00

1700 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT
JA -TUNNELIT

1730 KALLIOON LOUHITTAVAT RAKENNUS-
JA SILTAKAIVANNOT

1732 Siltakaivannot kalliossa

1732.2 Louhinta H => 1,0 m m3ktr 1760 12.00 16.00 27.00 28160.00

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

1810 PENKEREET

1811 Maapenkereet

1811.1 Maalle pengerretyt maapenkereet m3rtr 16800 9.20 154560.00
Tiehen kuuluvat penkereet 56250 9.20 517500.00

Liittorakenne extradosed-sillan kustannusarvio



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
1812 Louhepenkereet

1812.2 Veteen pengerretyt louhepenkereet m3rtr 4620 20.00 92400.00

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1834 Perustusten alustäytöt m3rtr 500 8.40 11.00 14.00 5500.00

1835 Rakenteiden ympärystäytöt m3rtr 550 8.40 11.00 14.00 6050.00

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA
RADAN ALUSRAKENNE-KERROKSET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2144 Luonnonkiviset pintarakenteet

2144.4 Kenttäkiveykset m2tr 650 37.00 24050.00

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA
EROOSIOSUOJAUKSET

2300 KASVILLISUUSRAKENTEET

2320 NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET

2321 Nurmikot

2321.1 Kylvönurmikot m2tr 1400 3.70 5180.00

4000 RAKENNUSTEKNISET
RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4207 Sillan peruslaatat

4207.1 Muotit ja telineet m2tr 480 31.00 44.00 21120.00
Muotit ja telineet (peruslaatat vedessä) m2tr 730 31.00 44.00 80.00 58400.00

4207.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 255000 0.93 1.15 237150.00

4207.4 Betoni
 - betoni m3rtr 3200 74.00 86.00 103.00 275200.00
* lisähinta C25/30 m3rtr 324 6.60 2138.40
* lisähinta C30/37 m3rtr 2876 12.00 34512.00
* lisähinta, vedenalainen betonointi m3rtr 324 118.00 38232.00

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4211 Maatuet (päätytuet)

4211.1 Betonirakenteet maatuissa

4211.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 730 46.00 57.00 41610.00
 - muottikangas m2tr 20 11.00 220.00

4211.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 24000 1.10 26400.00

4211.1.4 Betoni
 - betoni m3rtr 200 84.00 95.00 112.00 19000.00
* lisähinta C30/37 m3rtr 160 5.50 880.00
* lisähinta C40/50 m3rtr 40 13.00 520.00
* lisähinta P30 m3rtr 160 19.00 3040.00
* lisähinta P50 m3rtr 40 26.00 1040.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€

4212 Välituet

4212.1 Betonirakenteet välituissa

4212.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 2500 46.00 57.00 70.00 142500.00

4212.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 240000 1.10 264000.00

4212.1.4 Betoni (sis. Pylonin päällysrakenteen
alapuoliset osat)
 - betoni m3rtr 2000 84.00 95.00 112.00 190000.00
* lisähinta C40/50 (pyloni) m3rtr 400 19.00 7600.00
* lisähinta C30/37 m3rtr 1600 5.50 8800.00
* lisähinta P30 m3rtr 2000 19.00 38000.00

4213 Sillan tukirakenteiden eristykset

4213.1 Maanvastaisten betonipintojen
kosteudeneristys
 - 2-kertainen kumibitumisively m2tr 100 5.50 550.00

4214.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 50 6.50 325.00

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221.1 Muotit
 - betonikantiset teräspalkkisillat m2tr 5930 52.00 308360.00
- pyloni (päällysrakenteen yläpuolinen
osa) m2tr 700 100.00 70000.00

4221.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 380000 0.93 1.00 353400.00

4221.2 Raudoitteet
 - pyloni (päällysrakenteen yläpuolinen
osa) kg

10000
0.93 9300.00

4221.3 Jänneraudoitteet
- Köysirakenteet kg 75000 8.00 600000.00

4221.4 Betoni
 - betoni m3rtr 1600 89.00 100.00 118.00 160000.00
* lisähinta C35/45 m3rtr 1600 13.00 20800.00
* lisähinta P50 m3rtr 1600 26.00 41600.00

4221.4 Betoni
 -pyloni  (päällysrakenteen yläpuolinen
osa) m3rtr

500
100.00 50000.00

* Lisähinta C40/50 m3rtr 500 19.00 9500.00
*Lisähinta P50 m3rtr 500 26.00 13000.00

4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa
 - jatkuvat palkkisillat kg 1300000 1.90 2.20 2.60 2860000.00

4226.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 750 6.50 4875.00

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m2 5326 3.70 19706.20

4231.2 Epoksitiivistys m2tr 5326 19.00 101194.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
4231.3 Kermieristys

- kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m2 5260 14.00 73640.00

4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m2tr 160 4.60 736.00

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten m2tr 5650 22.00 124300.00

4232 Eristyksen suojaus

4232.1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m2 5400 4.60 24840.00

4233.1 Asfalttipäällysteet

4233.11 Asfalttibetoni (AB)
- AB 6/50 m2tr 5400 4.60 24840.00
- AB 16/120 m2tr 5400 6.00 32400.00

4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET

4241 Liikuntasaumat

4241.1 Liikuntasaumalaitteet

 - patentoidut saumalaitteet
    liikuntavara 100-150 mm mtr 17 1572.00 2500.00 26724.00

4241.4 Saumausmassat
- kumibitumipohjaiset saumausmassat mtr 1260 4.60 5796.00

4242 Laakerit ja nivelet

4242.1 Laakerit

4242.12 Kalottilaakerit

 - kiinteä, tukireaktio 23 MN kpl 2 5000.00 10000.00

- liikkuva, tukireaktio 4 MN kpl 4 2550.00 10200.00
 - liikkuva, tukireaktio 9 MN kpl 10 3000.00 30000.00
 - liikkuva, tukireaktio 23 MN kpl 2 5000.00 10000.00

4244 Siirtymälaatat

4244.1 Paikalla valetut siirtymälaatat m3rtr 25 275.00 6875.00

4245 Suojalaitteet

4245.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

4245.12 Teräskaiteet

 - harva kaide ja korkea mtr 1260 106.00 133560.00
  suojaverkko (H2)

4248 Kuivatuslaitteet

4248.1 Tippuputket kpl 500 19.00 9500.00

4248.2 Pintavesiputket

4248.21 Kannen pintavesiputket kpl 130 187.00 24310.00

4248.22 Pitkät pintavesiputket mtr 300 92.00 27600.00

4248.52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4 648.00 2592.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.1 Panostilat, -putket ja -kiinnikkeet
 - PEH-muoviputket di = 400 panostiloina mtr 10 74.00 740.00

- panosputki ø 100 mtr 10 22.00 220.00

4249.2 Kontaktitapit kpl 150 5.50 825.00

4249.3 Pylväiden kiinnityslaitteet
 - pylväät ø = 159-240 kpl 16 330.00 5280.00

4249.4 Sähköistyksen putkitukset
- putket ø => 110 (muovi) mtr 5000 4.60 23000.00
- putket < ø 50 (metalli) mtr 1250 7.40 9250.00

4249.5 Kaapelihyllyt mtr 620 30.00 60.00 18600.00

5000 HANKETEHTÄVÄT

5500 TYÖMAAN KALUSTO

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) m2tr 300 250.00 75000.00

5520.4 Työsillat (välituelle T5) mtr 50 350.00 17500.00

MUUT KUIN SILTARAKENTEET

3210 KAITEET, JOHTEET JA
TÖRMÄYSSUOJAT

3216 Laiva- ja uittojohteet

3216.1 Laiva/uittojohteet mtr 300 1100.00

3260 OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

3265 Kilvet kpl 2 500.00

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) erä 1



Kohde: VEKARANSALMEN SILTA pvm.  5.2.2013
9-aukkoinen liittopalkkisilta WSP Finland Oy
Jm 67+90+120+90+67+48+48+48+44 m Antti Karjalainen

KUSTANNUSARVIO SILLAN RAKENTAMINEN

Rakenteiden kustannukset 7 184 874 €
Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 161.8 Siltaindeksi XII/2012 Indeksikorjaus 4 440 252 €
Yhteiskustannusprosentti 25 % Yhteiskustannukset 2 906 175 €

Kokonaishinta 14 531 000 €
Sillan hyötyleveys 8.5 m
Jännemittojen summa 622 m LAIVA/UITTOJOHTEET
Kansi-pinta-ala (Hl * Summa Jm) 5287 m2 Rakenteiden kustannukset 425 800 €
Sillan rakennuskustannukset kansineliötä kohden 2911 €/kansi-m2 Indeksikorjaus 263 144 €

Yhteiskustannukset 172 130 €
KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ: 15 392 000.00  € Kokonaishinta 861 000 €

Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
1000

MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

1300 PERUSTUSRAKENTEET

1320 PAALUPERUSTUKSET

1321 Lyöntipaalut

1321.2 Teräspaalut

1321.21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut

1321.21.1 Paalut
- ø 800 mtr 345 407.00 480.00 140415.00

1321.21.2 Kalliokärjet
 - kalliokärjet rakenneteräksestä
- ø 800 kpl 26 1099.00 28574.00

1321.21.6 Sisäpuolinen betoni m3rtr 175 200.00 35000.00

1321.21.7 Betoniraudoitteet kg 26000 1.20 31200.00

1600 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

1620 MAAKAIVANNOT

1624 Rakennus- ja siltakaivannot

1624.1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1100 3.50 4.60 6.50 5060.00

1624.3 Kaivu ilman tuentaa vedenalaisena m3ktr 860 25.00 21500.00

1700 KALLIOLEIKKAUKSET, -KAIVANNOT
JA -TUNNELIT

1730 KALLIOON LOUHITTAVAT RAKENNUS-
JA SILTAKAIVANNOT

1732 Siltakaivannot kalliossa

1732.2 Louhinta H => 1,0 m m3ktr 1760 12.00 16.00 27.00 28160.00

1800 PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT

1810 PENKEREET

1811 Maapenkereet

1811.1 Maalle pengerretyt maapenkereet m3rtr 19550 9.20 179860.00
Tiehen kuuluvat penkereet m3rtr 65200 9.20 599840.00

1812 Louhepenkereet

Liittorakenteisen palkkisillan kustannusarvio



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€

1812.2 Veteen pengerretyt louhepenkereet m3rtr 7250 20.00 145000.00

1830 KAIVANTOJEN TÄYTÖT

1834 Perustusten alustäytöt m3rtr 500 8.40 11.00 14.00 5500.00

1835 Rakenteiden ympärystäytöt m3rtr 550 8.40 11.00 14.00 6050.00

2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET

2100 PÄÄLLYSRAKENTEEN OSAT JA
RADAN ALUSRAKENNE-KERROKSET

2140 PÄÄLLYSTEET JA PINTARAKENTEET

2144 Luonnonkiviset pintarakenteet

2144.4 Kenttäkiveykset m2tr 650 37.00 24050.00

2200 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA
EROOSIOSUOJAUKSET

2300 KASVILLISUUSRAKENTEET

2320 NURMI- JA NIITTYVERHOUKSET

2321 Nurmikot

2321.1 Kylvönurmikot m2tr 1400 3.70 5180.00

4000 RAKENNUSTEKNISET
RAKENNUSOSAT

4200 SILLAT

4207 Sillan peruslaatat

4207.1 Muotit ja telineet m2tr 480 31.00 44.00 21120.00
Muotit ja telineet (peruslaatat vedessä) m2tr 630 31.00 44.00 80.00 50400.00

4207.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 180000 0.93 1.15 167400.00

4207.4 Betoni
 - betoni m3rtr 2350 74.00 86.00 103.00 202100.00
* lisähinta K30 m3rtr 350 6.60 2310.00
* lisähinta K35 m3rtr 2000 12.00 24000.00
* lisähinta, vedenalainen betonointi m3rtr 350 118.00 41300.00

4210 SILLAN TUKIRAKENTEET

4211 Maatuet (päätytuet)

4211.1 Betonirakenteet maatuissa

4211.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 730 46.00 57.00 41610.00
 - muottikangas m2tr 20 11.00 220.00

4211.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 24000 1.10 26400.00

4211.1.4 Betoni
 - betoni m3rtr 200 84.00 95.00 112.00 19000.00
* lisähinta K35 m3rtr 160 5.50 880.00
* lisähinta K40 m3rtr 40 13.00 520.00
* lisähinta P30 m3rtr 160 19.00 3040.00
* lisähinta P50 m3rtr 40 26.00 1040.00



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€
4212 Välituet

4212.1 Betonirakenteet välituissa

4212.1.1 Muotit ja telineet
 - muotit ja telineet m2tr 2420 46.00 57.00 70.00 137940.00

4212.1.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 235000 1.10 258500.00

4212.1.4 Betoni
 - betoni m3rtr 1950 84.00 95.00 112.00 185250.00
* lisähinta K35 m3rtr 1950 5.50 10725.00
* lisähinta P30 m3rtr 1950 19.00 37050.00

4213 Sillan tukirakenteiden eristykset

4213.1 Maanvastaisten betonipintojen
kosteudeneristys
 - 2-kertainen kumibitumisively m2tr 100 5.50 550.00

4214.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 50 6.50 325.00

4220 SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE

4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa

4221.1 Muotit
 - betonikantiset teräspalkkisillat m2tr 5800 52.00 301600.00

4221.2 Raudoitteet
 - teräs A500HW kg 380000 0.93 1.00 353400.00

4221.4 Betoni
 - betoni m3rtr 1600 89.00 100.00 118.00 160000.00
* lisähinta K40 m3rtr 1600 7.70 12320.00
* lisähinta P50 m3rtr 1600 26.00 41600.00

4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa
 - jatkuvat palkkisillat kg 1350000 1.90 2.20 2.60 2970000.00

4226.5 Betonipintojen impregnointi m2tr 750 6.50 4875.00

4230 SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET

4231 Eristys

4231.1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m2 5245 3.70 19406.50

4231.2 Epoksitiivistys m2tr 5245 19.00 99655.00

4231.3 Kermieristys
- kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m2 5260 14.00 73640.00

4231.7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m2tr 160 4.60 736.00

4231.8 Sääsuoja eristämistä varten m2tr 5650 22.00 124300.00

4232 Eristyksen suojaus

4232.1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m2 5250 4.60 24150.00

4233.1 Asfalttipäällysteet

4233.11 Asfalttibetoni (AB)
- AB 6/50 m2tr 5250 4.60 24150.00
- AB 16/120 m2tr 5250 6.00 31500.00

4240 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€

4241 Liikuntasaumat

4241.1 Liikuntasaumalaitteet

 - patentoidut saumalaitteet
    liikuntavara 100-150 mm mtr 17 1572.00 2500.00 26724.00

4241.4 Saumausmassat
- kumibitumipohjaiset saumausmassat mtr 1260 4.60 5796.00

4242 Laakerit ja nivelet

4242.1 Laakerit

4242.12 Kalottilaakerit

 - kiinteä, tukireaktio 18 MN kpl 2 3000.00 6000.00

- liikkuva, tukireaktio 5 MN kpl 2 2550.00 5100.00
 - liikkuva, tukireaktio 9 MN kpl 8 3000.00 24000.00
 - liikkuva, tukireaktio 14 MN kpl 4 4000.00 16000.00
 - liikkuva, tukireaktio 18 MN kpl 4 4500.00 18000.00

4244 Siirtymälaatat

4244.1 Paikalla valetut siirtymälaatat m3rtr 25 275.00 6875.00

4245 Suojalaitteet

4245.1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät

4245.12 Teräskaiteet

 - harva kaide ja korkea mtr 1260 106.00 133560.00
  suojaverkko (H2)

4248 Kuivatuslaitteet

4248.1 Tippuputket kpl 500 19.00 9500.00

4248.2 Pintavesiputket

4248.21 Kannen pintavesiputket kpl 130 187.00 24310.00

4248.22 Pitkät pintavesiputket mtr 300 92.00 27600.00

4248.52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4 648.00 2592.00

4249 Muut sillan varusteet ja laitteet

4249.1 Panostilat, -putket ja -kiinnikkeet
 - PEH-muoviputket di = 400 panostiloina mtr 10 74.00 740.00

- panosputki ø 100 mtr 10 22.00 220.00

4249.2 Kontaktitapit kpl 150 5.50 825.00

4249.3 Pylväiden kiinnityslaitteet
 - pylväät ø = 159-240 kpl 16 330.00 5280.00

4249.4 Sähköistyksen putkitukset
- putket ø => 110 (muovi) mtr 5000 4.60 23000.00
- putket < ø 50 (metalli) mtr 1250 7.40 9250.00

4249.5 Kaapelihyllyt mtr 620 30.00 60.00 18600.00

5000 HANKETEHTÄVÄT



Määrä / rakenneosa Yksikköhinnat € Yhteensä
Tunnus Nimike Mitta-

yksikkö
helppo keski-

taso
vaikea helppo keski-

taso
vaikea

€

5500 TYÖMAAN KALUSTO

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) m2tr 300 250.00 75000.00

5520.4 Työsillat (välituelle T5) mtr 50 350.00 17500.00

MUUT KUIN SILTARAKENTEET

3210 KAITEET, JOHTEET JA
TÖRMÄYSSUOJAT

3216 Laiva- ja uittojohteet

3216.1 Laiva/uittojohteet mtr 300 1100.00 330000.00

3260 OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

3265 Kilvet kpl 2 500.00 1000.00

5520 TELINEET

5520.2 Sillan paalutustelineet (lautalta) erä 1 94800.00




