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ABSTRACT 

Development of design procedures for vibration serviceability of pedestrian bridges 
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University of Oulu, Degree Programme in Civil engineering 
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Supervisor at the university: D.Sc. (Tech.), docent Antti Niemi 

 

The objective of this thesis was to develop vibration design procedures of pedestrian 

bridges. Nowadays, it is possible to build slimmer, lighter and, by structural design, 

more versatile structures. The current design standards have become outdated on this 

matter and needlessly restrain some desired structural solutions. In this thesis, the 

design procedures were improved in conjunction with the development process of 

Eurocode standards EN 1990 and 1991-2. The analysis was carried out from the 

practical viewpoint by comparing the results obtained in different design situations 

using various pedestrian load models. In particular, a sensitivity analysis was performed 

to study the influence of uncertainties of the design parameters to vibration calculations. 

One goal was also to clarify the design process and ease the communication between the 

client and the structural designers. 

Improvements to the structural models and load models used in vibration design and 

composition of the standard text were proposed. Guidelines for assessing the design 

situation and comfort levels were given in order to improve the client-designer 

communication. Also, guidelines concerning different phases of the design procedure 

were given to structural designers. 
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1 JOHDANTO 

Viime vuosikymmeninä kevyen liikenteen siltojen rakenteiden mekaaniset 

ominaisuudet ja rakenneanalyysin tarkkuus ovat kehittyneet. Tämä on johtanut aiempaa 

hoikempien, pidemmän jännevälin omaavien ja esteettisempien rakenteiden 

suunnittelun sekä arkkitehtien mukaantulon myötä rakenneratkaisujen kirjon 

laajenemiseen. Uuden rakentamisen kehityssuunnan seurauksena kevyen liikenteen 

sillat ovat entistä kevyempiä ja joustavampia, mistä seuraa myös rakenteiden 

ominaistaajuuksien lasku. Yhä useammin siltarakenteen ominaistaajuus sattuu 

jalankulkijoiden askeltaajuuden vaihteluvälille, mikä voi johtaa resonanssitilanteeseen. 

Kevyen liikenteen sillat ovat täten aiempaa alttiimpia dynaamisista kuormista 

aiheutuville ei-toivotuille värähtelyille. 

Tämä tutkimus käsittelee mitoitusta jalankulkijoista aiheutuville dynaamisille kuormille. 

Tällaisia ovat esimerkiksi kävelijät ja juoksijat sekä satunnaiset tarkoituksella siltaa 

heiluttavat ryhmät. Eniten huomiota jalankulkijoiden synnyttämistä kuormituksista 

aiheutuvista ongelmista lienee saanut Millennium Bridgen tapaus Lontoossa vuonna 

2000. Silta alkoi avajaispäivänä huojua voimakkaasti puolelta toiselle ihmisten 

kävelytahdin resonoidessa rakenteen ominaistaajuuden kanssa. Silta suljettiin kaksi 

päivää myöhemmin ja avattiin uudelleen vuonna 2002, 5 miljoonaa puntaa maksaneiden 

korjausten jälkeen. Samankaltaisia ongelmia on koettu muun muassa Toda -puiston 

sillalla Todan kaupungissa Japanissa, Solferinon sillalla Pariisissa ja Squibb -puiston 

sillalla New Yorkissa. Huomattavaa on, että ongelmat eivät rajoitu tiettyyn siltatyyppiin 

vaan niitä tavataan kaikenlaisilla rakenteilla. 

Kevyen liikenteen siltojen lisääntyneet värähtelyongelmat osoittavat, että perinteinen 

mitoitus staattisilla kuormituksilla ei ole aina riittävä. Tähän asti mitoitusohjeissa ja -

standardeissa on ollut tapana välttää värähtelyongelmat rajoittamalla rakenteen 

ominaistaajuudet pois jalankulkijoiden askeltaajuuden vaihteluväliltä 

resonanssitilanteen välttämiseksi. Tämä on voinut sulkea tarpeettomasti pois keveitä ja 

pitkän jännevälin rakenteita tai muita haluttuja rakenneratkaisuja. Edellä mainittujen 

seikkojen ja julkisuutta saaneiden esimerkkitapausten myötä ongelmaan on alettu 

kiinnittää huomiota, minkä seurauksena kevyen liikenteen siltojen 

värähtelymitoitukseen on kehitetty 2000-luvulla useita mitoitusohje- ja 
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standardiehdotuksia. Myös Suomessa käytössä olevaa Eurokoodia ollaan tämän 

tutkimuksen suorittamisen aikana kehittämässä aiheeseen liittyen. 

Suurimmat kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoitukseen liittyvät ongelmat tämän 

tutkimuksen suorittamisen aikana liittyvät kuormitusmallien käyttökelpoisuuteen, 

kohteen mukaan sopivan mukavuuskriteerin määrittämiseen ja epävarmuuteen 

suunnitteluparametrien arvoissa. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoitusta 

vastaamaan modernien siltojen rakenneratkaisujen vaatimuksia ja se tehtiin tulevaa 

Eurokoodiuudistusta silmällä pitäen. Työssä käytettiin hyväksi Liikenneviraston kanssa 

tehdyn yhteistyön ansiosta käyttöön saatua viimeisintä tietoa liittyen Eurokoodien 

kehitystyöhön vuoden 2017 aikana. Suosituksilla ja kehitysehdotuksilla otetaan kantaa 

pääasiassa tähän kehitystyöhön liittyen valmistelussa oleviin standardeihin EN 1990 ja 

EN 1991-2, kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoitukseen liittyviltä osin. Tutkimus 

on tarpeen, sillä kyseessä on fysikaalisesti haastava aihealue ja muuttujia on paljon, 

minkä vuoksi rakenne- ja kuormitusmalleihin liittyy yhä epävarmuutta. Kyse on 

toisaalta myös subjektiivisesta näkemyksestä siitä, kuinka voimakkaat värähtelyt 

missäkin tilanteessa ovat hyväksyttäviä. Tämä tekee mitoitusrajojen määrittämisestä 

haastavaa. 

Kuormitusmalleja ja mitoitusprosessia tutkittiin suorittamalla murtorajamitoitetulle 

kuvitteelliselle siltarakenteelle värähtelyanalyysi Eurokoodiuudistuksen heinäkuussa 

2017 käytössä olleen luonnosversion mukaisesti. Näin voitiin vertailemalla arvioida 

eräiden vaihtoehtoisten kuormitusmallien käyttökelpoisuutta ja arvioida 

mitoitusprosessin käyttäjäystävällisyyttä. Rakennemalleja käsiteltiin 

herkkyysanalyysillä, ottaen huomioon kirjallisuuskatsauksen perusteella olennaisiksi 

arvioituja tekijöitä. Näiden tekijöiden vaikutusta mitoituksen lopputulokseen verrattiin 

värähtelyanalyysissä käytetyn referenssirakenteen vastaaviin. Rakenteen pituutena ja 

poikkileikkauksena käytettiin useita variaatioita, joita myös verrattiin keskenään. 

Tarkoituksena oli tutkia rakennemallien tarkkuuden merkitystä käytettäessä uudistuvaa 

mitoitusohjetta ja suhteellista vaikutusta eri geometrioille. 

Tutkimuksessa ei käsitellä herätteiden osalta massatapahtumia, kuten paraateja, suuria 

kulkueita tai marssivia sotilaita. Tutkimus keskittyy ainoastaan jalankulkijoista 
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aiheutuviin dynaamisiin kuormituksiin, vaikka värähtelyä voi syntyä myös esimerkiksi 

tuulesta. 

Diplomityössä luvut 2 - 4 koostuvat kirjallisuuskatsauksesta. Luvussa 2 esitetään 

värähtelyiden mekaniikkaan liittyviä perusasioita siltarakenteiden näkökulmasta ja eräät 

ratkaisut rakenteen dynaamisen vasteen määrittämiseen. Luku 3 käsittelee jalankulkijan 

osuutta värähtelyjen aiheuttajana ja kokijana. Luvussa 4 esitetään olennaisiksi arvioidut 

mitoitusohjeet ja -standardit. Sitä käytetään mitoituksen nykyisen tason esittämiseen ja 

apuna Eurokoodiuudistuksen arvioinnissa. Luvuissa 5 ja 6 kuvataan värähtely- ja 

herkkyysanalyysissä käytetyt tutkimusmenetelmät ja syyt niiden käyttöön. Luvussa 7 

esitetään puolestaan näistä saadut tulokset. Luku 8 koostuu tulosten perusteella 

tehdyistä johtopäätöksistä ja edelleen näiden perusteella annetuista suosituksista kevyen 

liikenteen siltojen värähtelymitoituksen kehittämiseksi. Työn kokonaisuus kerrataan 

lyhyesti luvussa 9 ja siinä esitetään mahdollisia jatkotoimenpiteitä liittyen työn aikana 

esille nousseisiin ongelmiin. 
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2 KATSAUS RAKENTEIDEN DYNAMIIKKAAN 

Tässä luvussa esitetään yhden vapausasteen (SDOF) ja useamman vapausasteen 

(MDOF) vaimennetun värähtelijän dynaamisen vasteen eräät analyyttiset ratkaisut, sekä 

näihin liittyvien parametrien ominaisuuksia siltarakenteita koskien. On huomattava, että 

myös tuuli voi aiheuttaa silloissa värähtelyä. Se ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen 

aihepiiriin, eikä sitä näin ollen käsitellä. 

2.1 Yhden vapausasteen värähtelijä 

Värähtelevä rakenne voidaan mallintaa yhden tai useamman vapausasteen systeeminä. 

Vapausasteiden lukumäärällä tarkoitetaan niiden toisistaan riippumattomien 

koordinaattien lukumäärää, jotka tarvitaan ilmaisemaan värähtelevän mekaanisen 

systeemin asema kullakin ajan hetkellä. Kuvan 1 mukaista yhden vapausasteen jousi-

massa-vaimennin-systeemiä kutsutaan keskitettyjen parametrien malliksi. Sillä on 

oltava yksi energiaa varastoiva ja vapauttava kimmoisa komponentti jäykkyydellä 𝑘 

sekä yksi liike-energiaa varastoiva ja vapauttava massakomponentti 𝑚. 

 

Kuva 1. Yhden vapausasteen jousi-massa-vaimennin-systeemi. 

 

Massa 𝑚 on pistemassa ja voi liikkua ainoastaan pystysuunnassa. 𝑢(𝑡) kuvaa massan 

liikettä – vastetta – ajan 𝑡 suhteen ja ulkoinen voima – heräte – 𝐹(𝑡) tuo systeemiin 

liike-energiaa. Kuvattaessa siltarakennetta tällaisella mallilla, on systeemissä aina 

mukana myös vaimennusta. Vaimennusmekanismi hävittää värähtelyiden liike-energiaa 

systeemistä vaimennuskertoimella 𝑐, joka on yleensä viskoosi vaimennuskerroin. 

Kevyen liikenteen siltarakenteen värähtelyitä tällä mallilla kuvattaessa voidaan käyttää 

esimerkiksi seuraavanlaista analogiaa: 
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 𝑚 on siltarakenteen massa, 

 𝑘 on kantavan rakenteen jäykkyys, 

 𝑐 on vaimentimien tai sillan sisäisen kitkan aiheuttama vaimennus, 

 𝐹 on jalankulkijoista aiheutuva kuormitus, 

 𝑢 on massan siirtymä alkupisteestä. 

Systeemin liikeyhtälön muodostamiseksi käytetään Newtonin II lakia 𝛴𝐹 =  𝑚𝑎. 

Tehdään oletus, että massa on poikennut asemastaan alaspäin voiman 𝐹(𝑡) 

vaikutuksesta. Tällöin jousivoima 𝑘 ja vaimennusmekanismi 𝑐 vaikuttavat kuvan 2 

vapaakappale-esityksen mukaisesti voimaa vastaan. 

 

Kuva 2. Vapaakappalekuva massaan kohdistuvista voimista. 

 

Siten Newtonin II lain mukaan: 

𝐹(𝑡) − 𝐹𝑠 − 𝐹𝑑 = 𝑚𝑎, (1) 

missä 𝐹𝑠 on jousivoima, 

 𝐹𝑑 on vaimennus, 

 𝑎 on kiihtyvyys. 

Kuvataan positiivinen kiihtyvyys alaspäin. Kiihtyvyys on siirtymän 𝑢(𝑡) toinen 

aikaderivaatta, eli 𝑎 = �̈�(𝑡). Nopeus puolestaan on siirtymän ensimmäinen 

aikaderivaatta �̇�(𝑡). Jousivoiman tiedetään olevan verrannollinen siirtymään ja 

viskoosivaimennuksen nopeuteen, joten 𝐹𝑠 = 𝑘𝑢(𝑡) ja 𝐹𝑑 = 𝑐�̇�(𝑡). Nyt kaava (1) 

voidaan ilmaista: 
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𝐹(𝑡) − 𝑘𝑢(𝑥) − 𝑐�̇�(𝑡)  =  𝑚�̈�(𝑡) (2) 

ja uudelleenjärjesteltynä: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝐹(𝑡). (3) 

Kyseessä on hyvin olennainen rakenteiden dynamiikkaan liittyvä liikeyhtälö, joka 

voidaan ratkaista numeerisesti tai joissain tapauksissa analyyttisesti. Yhtälön 

analyyttinen ratkaisu voidaan muodostaa, jos heräte 𝐹(𝑡) on riittävän yksinkertaista 

muotoa. Yleisessä tapauksessa voidaan käyttää sopivaa numeerista menetelmää kuten 

differenssimenetelmää. Kun systeemissä on sinimuotoinen kuormitus, voidaan 

systeemin vaste ratkaista seuraavalla tavalla. (Clough & Penzien 1993). 

Yhtälö (3) on toisen asteen epähomogeeninen differentiaaliyhtälö, jonka ratkaisu 

koostuu homogeenisen osan ratkaisusta ja yksityisratkaisusta. Näiden summa 

muodostaa systeemin kokonaisvasteen: 

𝑢(𝑡) = 𝑢ℎ(𝑡) + 𝑢𝑦(𝑡), (4) 

missä 𝑢ℎ on homogeenisen osan ratkaisu, 

 𝑢𝑦 on yksityisratkaisu. 

Oletetaan heräte 𝐹(𝑡) harmoniseksi jolloin liikeyhtälö (3) tulee muotoon: 

𝑚�̈�(𝑡) + 𝑐�̇�(𝑡) + 𝑘𝑢(𝑡) = 𝐹0cos𝛺𝑡, (5) 

missä 𝐹0 on voiman amplitudi, 

 𝛺 on herätteen värähtelytaajuus. 

Yhtälön homogeenisen osan ratkaisu 𝑢ℎ(𝑡) ja yksityisratkaisu 𝑢𝑦(𝑡) ovat: 

𝑢ℎ(𝑡) = 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡(𝐴cos𝜔𝑑𝑡 + 𝐵sin𝜔𝑑𝑡), (6) 

𝑢𝑦(𝑡) = 𝑈cos(𝛺𝑡 − 𝜑), (7) 

missä 𝜁 on vaimennussuhde, 
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 𝐴 ja 𝐵 
ovat reunaehdoista riippuvia vakioita, 

 𝜔𝑛 = √𝑘/𝑚 on ominaiskulmataajuus, 

 𝜔𝑑 = 𝜔𝑛 √1 − 𝜁2 on vaimennettu ominaiskulmataajuus, 

 𝑈 
on pakkoliikkeen vakiotilan amplitudi, 

 𝜑 
on pakkoliikkeen vaihekulma. 

Vakiotilan amplitudin ja pakkoliikkeen vaihekulman määrittämiseksi sijoitetaan yhtälö 

(7) yhtälöön (5), jolloin saadaan: 

−𝑚𝛺2𝑈cos(𝛺𝑡 − 𝜑) − 𝑐𝛺𝑈sin(𝛺𝑡 − 𝜑) + 𝑘𝑈cos(𝛺𝑡 − 𝜑) = 𝐹0cos𝛺𝑡. (8) 

Hyödyntäen kuvan 3 mukaista kompleksista osoitinesitystä, jossa vasemman ja oikean 

puolen osoittimien on kulmanopeudella 𝛺 oltava vektorimielessä yhtä suuria, sekä 

Pythagoraan lausetta päästään muotoon (9): 

  

Kuva 3. Liikeyhtälön osoitinesitys (mukaillen Laukkanen 2017). 

 

(𝑘𝑈 –  𝑚𝛺2𝑈)2 + (𝑐𝛺𝑈)2 = 𝐹0
2, (9) 

josta voidaan ratkaista: 

tan𝜑 =
𝑐𝛺

𝑘 − 𝑚Ω2
 , (10) 

𝑈 =
𝐹0

√(𝑘 − 𝛺2𝑚)2 + (𝑐𝛺)2
 . (11) 
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Käyttämällä käytännöllisempiä merkintöjä 𝜔𝑛
2 = 𝑘/𝑚, 𝑐𝑐𝑟 = 2√𝑘𝑚 ja 𝜁 = 𝑐/𝑐𝑐𝑟, sekä 

taajuussuhde 𝑟 = 𝛺/𝜔𝑛 ja staattinen siirtymä 𝑈0 = 𝐹0/𝑘, kaavat (10) ja (11) saadaan 

muotoon: 

tan𝜑 =
2𝜁𝑟

1 − 𝑟2
 , (12) 

𝑈 =
𝑈0

√(1 − 𝑟2)2 + (2𝜁𝑟)2
 , (13) 

missä 𝑐𝑐𝑟 on viskoosivaimennuskertoimen kriittinen arvo 

ja siten systeemin kokonaisvaste 

𝑢(𝑡) = 𝑒−𝜁𝜔𝑛𝑡(𝐴cos𝜔𝑑𝑡 + 𝐵sin𝜔𝑑𝑡) +
𝑈0

√(1 − 𝑟2)2 + (2𝜁𝑟)2
𝑐𝑜𝑠(𝛺𝑡 − 𝜑), (14) 

missä 𝐴 ja 𝐵 
ovat alkuehdoista (siirtymä ja nopeus) määräytyviä

 integroimisvakioita. 

2.2 Useamman vapausasteen värähtelijä 

Monimutkaisempien rakenteiden värähtelyjen kuvaamiseen tarvitaan useamman kuin 

yhden vapausasteen systeemi, kun halutaan päästä tarkempiin tuloksiin. Monen 

vapausasteen systeemi perustuu yhden vapausasteen malliin, mutta sallii yksittäiselle 

pistemassalle useamman vapausasteen ja yhtälöt ovat matriisimuotoisia. 

Kuvan 4 mukainen systeemi kuvaa kolmen vapausasteen jousi-massa-vaimennin-

systeemiä  

 

Kuva 4. Monen vapausasteen jousi-massa-vaimennin-systeemi. 
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Systeemin liikeyhtälöt muodostetaan vapaakappalekuvan (kuva 5) avulla samaan tapaan 

kuin yhden vapausasteen systeemille Newtonin II:n lain mukaan. Nyt jokaiselle 

pistemassalle kirjoitetaan oma yhtälö (15–17). 

 

Kuva 5. Vapaakappalekuva massaan kohdistuvista voimista monen vapausasteen 

jousi-massa-vaimennin-systeemissä. 

 

−𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 = 𝑚1�̈�1(𝑡), (15) 

−𝐹2 − 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹(𝑡) = 𝑚2�̈�2(𝑡), (16) 

−𝐹4 = 𝑚3�̈�3(𝑡). (17) 

Voimien 𝐹1 … 𝐹4 yhteydestä rakenteen siirtymään saadaan: 

𝐹1 =  𝑘1(𝑢1 − 0), (18) 

𝐹2 =  𝑘2(𝑢2 − 𝑢1), (19) 

𝐹3 = 𝑐1(�̇�2 − �̇�1), (20) 

𝐹4 =  𝑘3(𝑢3 − 𝑢2). (21) 

Kun yhtälöt (18)–(21) sijoitetaan yhtälöihin (15)–(17) ja kerätään ne matriisimuotoon, 

päästään yhtälöön (22). 

𝑴�̈� + 𝑪�̇� + 𝑲𝒖 = 𝑭(𝑡), (22) 

missä 𝑴 on massamatriisi, 

 𝑪 on vaimennusmatriisi, 

 𝑲 on jäykkyysmatriisi, 

 𝒖 on siirtymävektori, 

 𝑭 on voimavektori. 
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Monen vapausasteen jousi-massa-vaimennin-systeemin vaste voidaan ratkaista 

moodisuperposition avulla. Moodisuperpositiolla monen vapausasteen systeemin 

vaikeasti ratkaistavat kytkeytyneet yhtälöt muutetaan kytkeytymättömiksi ja yhtälöt 

voidaan ratkaista itsenäisesti yhden vapausasteen systeemiin perustuen. (Clough & 

Penzien 1993). 

Ratkaistaan ensin vaimentamattomien vapaiden värähtelyjen ominaiskulmataajuudet 𝜔𝑗 

ja -muodot 𝛷𝑗. Otetaan käyttöön koordinaatit 𝑞𝑗(𝑡), jolloin systeemin kytkeytyneet 

yhtälöt saadaan kytkeytymättömään muotoon.  

𝒖(𝑡) = ∑ 𝒒𝑗(𝑡)𝛷𝑗 =

𝑛

𝑗=1

𝑷𝒒(𝑡), (23) 

missä 𝑗 = 1, 2. . . 𝑛, 

 𝒒 = {
𝑞1(𝑡)

…
𝑞𝑛(𝑡)

}, 

𝑷 = [𝛷1 … 𝛷𝑛]. 

Koordinaatit 𝒒𝑗(𝑡) ovat pääkoordinaatteja ja matriisi 𝑷 on ominaismuotomatriisi. 

Sijoittamalla 𝒒 ja 𝑷𝑇 liikeyhtälöön (22) saadaan: 

𝑷𝑇𝑴𝑷𝑇�̈� + 𝑷𝑇𝑪𝑷�̇� + 𝑷𝑇𝑲𝑷𝒒 =  𝑷𝑇𝑭(𝑡). (24) 

Tämä voidaan kytkeytymättömyyden ja ominaismuotojen ortogonaalisuuden ansiosta 

kirjoittaa: 

𝑀𝑖𝑖�̈�𝑖 +  𝐶𝑖𝑖�̈�𝑖 + 𝐾𝑖𝑖𝑞𝑖 = 𝑄𝑖(𝑡), (25) 

missä 𝐶𝑖𝑖 = 𝛼𝑀𝑖𝑖 + 𝛽𝐾𝑖𝑖 on Rayleigh’n vaimennus, 

 𝑄𝑖 = 𝛷𝑖
𝑇𝑭(𝑡) on voima pääkoordinaatistossa, 

 𝛼 on massaan liittyvä Rayleigh’n vaimennusparametri, 

 𝛽 on jäykkyyteen liittyvä Rayleigh’n vaimennusparametri. 

Käytetään vaimennuksena käytännöllisempää ominaismuotojen suhteellista 

vaimennuskerrointa: 
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𝜁𝑖 =
𝐶𝑖𝑖

2𝑀𝑖𝑖𝜔𝑖
 , (26) 

jolloin yhtälö saadaan muotoon, 

𝑞𝑖(𝑡) = 𝑞𝑖𝐻 + 𝑞𝑖𝑌, (27) 

jonka homogeenisen osan 𝑞𝑖𝐻 ratkaisu ja yksityisratkaisu 𝑞𝑖𝑌, kun 𝜁𝑖 < 1, ovat: 

𝑞𝑖𝐻 = 𝑒−ζ𝑖ω𝑖𝑡(𝐴𝑖cos𝜔𝑖√1 − 𝜁𝑖
2𝑡 + 𝐵𝑖sin𝜔𝑖√1 − 𝜁𝑖

2𝑡, (28) 

𝑞𝑖𝑌 =
1

𝑀𝑖𝑖𝜔𝑖
∫ 𝑄𝑖(𝑡)𝑒−𝜁𝑖𝜔𝑖(𝑡−𝜏)sin𝜔𝑖√1 − 𝜁𝑖

2(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

. (29) 

Jotta 𝑢 -koordinaatistossa olevia alkuehtoja voitaisiin soveltaa, tulee ne ensin muuttaa 

pääkoordinaatistoon. Tämä tehdään kaavoilla: 

𝒒(0) = 𝑷−1𝒖(0)

�̇�(0) = 𝑷−1�̇�(0)
} , 𝑢0 = 𝑷𝒒(0) → {

𝑷𝑇𝑴𝑥0 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑀𝑖𝑖)𝒒(0)

𝑷𝑇𝑴𝑣0 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑀𝑖𝑖)�̇�(0)
 . (30) 

Nyt systeemin kokonaisvaste saadaan alkuperäisissä koordinaateissa kaavalla (23). 

(Clough & Penzien 1993). 

2.3 Ominaistaajuudet ja -muodot 

Ominaistaajuudet ja ominaismuodot ovat rakenteen tai sen osan dynaamisia 

ominaisuuksia. Rakenne värähtelee ominaistaajuudellaan, kun kaikki sen massat 

värähtelevät samalla taajuudella ja ohittavat tasapainoaseman samalla hetkellä. Kun 

rakenne altistetaan ulkoiselle kuormitukselle tämän ominaistaajuuksilla, syntyy 

resonanssitilanne. Ominaismuodot puolestaan määrittävät millainen rakenteen vaste on 

tietyllä ominaistaajuudella, toisin sanoen rakenne on ominaismuodossaan, kun kaikki 

sen massa ovat yhtä aikaa pysähtyneinä ääriasemiinsa. Rakenteella on yhtä monta 

ominaistaajuutta ja -muotoa, kuin sillä on vapausasteita. Tässä kappaleessa esitetään 

yksi tapa ratkaista vaimennetun monen vapausasteen jousi-massa-systeemin 

ominaistaajuudet ja muodot. 
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Ominaistaajuuden laskenta on ominaisarvotehtävä, joka voidaan ratkaista liikeyhtälöstä. 

Käytetään esimerkkinä kahden vapausasteen systeemiä. Ratkaisumenetelmä on suoraan 

sovellettavissa myös useampien vapausasteiden systeemeihin. Liikeyhtälöt ovat: 

[
𝑚11 𝑚12

𝑚21 𝑚22
] {

�̈�1

�̈�2
} + [

𝑘11 𝑘12

𝑘21 𝑘22
] {

𝑢1

𝑢2
} = {

0
0

}. (31) 

Koska kaikki massat värähtelevät samalla taajuudella ja ohittavat tasapainoasemansa 

samalla hetkellä, käytetään yritettä 𝑢(𝑡) = 𝑈𝑒𝑖𝜔𝑡. Sijoittamalla yrite liikeyhtälöön, 

saadaan yhtälöryhmä: 

[
𝑘11 − 𝜔2𝑚11 𝑘12−𝜔2𝑚12

𝑘21−𝜔2𝑚21 𝑘22−𝜔2𝑚22

] {
𝑈1

𝑈2
} = {

0
0

}. (32) 

Yhtälöllä (32) voi olla nollasta poikkeava ratkaisu vain, jos: 

det [
𝑘11 − 𝜔2𝑚11 𝑘12−𝜔2𝑚12

𝑘21−𝜔2𝑚21 𝑘22−𝜔2𝑚22

] = 0. (33) 

Yhtälön determinanttina saadaan toisen asteen yhtälö, joka on yhtä suuri kuin nolla. Sen 

ratkaisuna saadaan ominaiskulmataajuuksien neliöt 𝜔1
2 ja 𝜔2

2 jäykkyyden 𝑘 ja massan 𝑚 

suhteena, joista edelleen voidaan ratkaista 𝜔1 ja 𝜔2. Ominaistaajuudet voidaan tämän 

jälkeen ratkaista yhtälöistä: 

𝑓1 =
𝜔1

2𝜋
 , (34) 

𝑓2 =
𝜔2

2𝜋
 , (35) 

missä 𝑓 on ominaistaajuus. 

Kun kyseessä on vaimennettu tapaus 𝜔𝑛:n paikalla käytetään vaimennettua 

ominaiskulmataajuutta 𝜔𝑑𝑛 = 𝜔𝑛√1 − 𝜁2, 𝑛 = 1,2. (Clough & Penzien 1993). 
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Kun systeemin ominaistaajuudet tiedetään, voidaan laskea sen ominaismuodot. 

Sijoittamalla ominaiskulmataajuudet 𝜔1 ja 𝜔2 vuorotellen yhtälöryhmään (33), saadaan 

ratkaistua peräkkäisten värähdysten amplitudien suhde 𝛽: 

𝛽𝑖 =
𝑈𝑖1

𝑈𝑖2
=

𝑘

2𝑘 − 𝜔𝑖
2𝑚

 . (36) 

Ominaistaajuuksiin liittyvät ominaismuotovektorit 𝝓𝑖 ovat vakiokerrointa 𝐶𝑖 vaille 

määrättyjä ja kuvaavat värähtelyn muotoa. Suoritetaan normeeraus siten, että 𝑈𝑖1 = 1, 

jolloin: 

𝝓𝑖 = {
𝝓1

𝝓2
}

𝑖

= 𝐶𝑖 {
1
𝛽𝑖

} = [
1

𝑈𝑖2
]. (37) 

Kahden vapausasteen systeemille ominaismuodot ovat siis: 

𝝓2 = [
1

𝑈12
], (38) 

𝝓2 = [
1

𝑈22
], (39) 

mikä voidaan esittää graafisesti kuvan 6 mukaisesti. (Clough & Penzien 1993). 

 

Kuva 6. Kahden vapausasteen systeemin ominaismuotojen kaavioesitys. 

2.4 Parametrit 

Massa, jäykkyys ja vaimennus ovat siis kappaleen 2.3 perusteella rakenteen dynaamisen 

vasteen kannalta keskeisiä parametreja.  
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2.4.1 Massa ja jäykkyys 

Massan ja jäykkyyden määrittäminen on yleensä vaimennuksen tarkkaa määrittämistä 

helpompaa. Betonia sisältävän siltarakenteen mallinnuksessa epävarmimpia massaan ja 

jäykkyyteen liittyviä parametreja ovat ei-rakenteellisten osien jäykkyys, betonin 

dynaaminen kimmomoduuli, haljenneen betonin jäykkyys sekä tukien jäykkyys. 

(Živanović et al. 2005; Weber 2015). 

Kun siltaa mallinnetaan, tulisi kiinnittää huomiota rakenteen massan ja jäykkyyden 

tarkkuuteen, varsinkin alustavien laskelmien jälkeen. Esimerkiksi reunapalkit ja kaiteet 

otetaan siltojen murtorajatilamitoituksessa nykyisin yleensä huomioon ainoastaan 

massana ja jäykkyys jätetään mallintamatta, jolloin saavutetaan helpotusta 

mallinnuksessa ja konservatiivisempi mitoitus. Värähtelymitoituksen osalta tämä ei ole 

yhtä yksiselitteistä, vaan epätarkkuus voi johtaa sekä yli-, että alimitoitukseen. Sillan ei-

rakenteellisilla osilla voi olla huomattava vaikutus koko rakenteen jäykkyyteen ja siten 

myös ominaistaajuuksiin. Obata (1999) havaitsi kaiteiden jäykkyydestä jopa 50 % 

voivan olla tehollista ja Pimentel (1997) niiden voivan jatkuvina rakenteina nostaa sillan 

ominaistaajuutta jopa 20 % riippusilloilla. Tutkimuksessaan Pimentel havaitsi myös, 

että kaiteiden vaikutus on lähes sama, kun rakennemalli muutetaan riippuvasta 

suoraviivaiseksi. Poikkileikkaus- ja materiaaliominaisuuksiltaan jäykemmällä 

liittopalkkisillalla kaiteet puolestaan nostivat ominaistaajuutta noin 2,5 %. Riippuvan ja 

kohotetun muodon synnyttämien kalvovoimien hän totesi myös nostavan huomattavasti 

taivutusominaismuotojen ominaistaajuutta. Weber (2015) havaitsi, että asfalttipäällyste 

sillan kannella vaikuttaa lämpötilan laskiessa rakennetta jäykistävästi varsinkin 

puusilloilla.  

2.4.2 Vaimennus 

Vaimennus edustaa energian häviämistä värähtelevässä rakenteessa ja sitä esiintyy 

kaikissa rakenteissa. Tämä on siltarakenteessa hyödyllistä, sillä vaimennus pienentää 

rakenteen dynaamisesta kuormituksesta syntyvää vastetta erityisesti lähellä resonanssia. 

Resonanssitilanteessa rakenteen jäykkyydellä ja hitausvoimilla on taipumus kumota 

toisensa, mistä johtuen kevyen liikenteen sillan värähtelymitoituksessa resonanssi on 

määräävä tilanne, kun kuormitus on jalankulkijoista aiheutuva. (Živanović et al. 2005). 

Samoin kuin jäykkyyden ja massan kohdalla, rakenteen riisuttu mallinnus on 

ongelmallista rakenteellisen vaimennuksen suhteen. Tarkkojen tulosten saamiseksi on 
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tärkeää mallintaa rakenteet niin tarkasti kuin mahdollista. (Eriksson & Pagander Tysnes 

2013). 

Siltarakenteessa on useita energiaa hävittäviä mekanismeja, joiden yksilöllistä panosta 

kokonaisvaimennuksessa on erittäin vaikea määrittää. Vaimennusmekanismit voidaan 

jakaa dissipaatiomekanismeihin, jotka hävittävät energiaa rakenteen sisällä, sekä 

dispersiomekanismeihin, jotka siirtävät energiaa pois rakenteesta. Rakenteen tehollinen 

vaimennus muodostuu näistä kahdesta. Viskoosivaimennus on käyttökelpoisuutensa 

vuoksi yleisimmin käytetty matemaattinen malli kuvaamaan vaimennusta. Vaimennus 

kuvataan tässä usein suhteellisella vaimennuskertoimella 𝜁𝑛, joka määritellään 

jokaiselle ominaismuodolle 𝑛 erikseen. (Živanović et al. 2005). 

Vaimennus voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: 

 Kriittinen vaimennus, kun 𝜁 = 1, 

 Ylikriittinen vaimennus, kun 𝜁 > 1, 

 Alikriittinen vaimennus, kun 𝜁 < 1. 

Kun käytetään yleisintä, viskoosista vaimennusta ja suhteellista vaimennuskerrointa 𝜁𝑛, 

määritellään vaimennus kaavalla (40): 

𝜁 =
𝑐

𝑐𝑐𝑟
 . (40) 

Kuvasta 7 nähdään viskoosisen vaimennuksen vaikutus värähdysliikkeeseen eri 

kategorioissa. Kun vaimennussuhde on pienempi kuin 1, värähtelyamplitudi pienenee 

logaritmisesti ja siirtymä voi käydä pystyakselin nollakohdan molemmilla puolilla 

useita kertoja. Vaimennussuhteen ollessa 1, siirtymä lähestyy tasapainoasemaa 

asymptoottisesti voiden käydä nolla-akselin toiselle puolelle ainoastaan kerran, riippuen 

nopeuden kulmakertoimesta ajan hetkellä 𝑡 = 0. Yli 1 suuruisella vaimennussuhteella 

siirtymä lähestyy tasapainoasemaa asymptoottisesti eikä voi vaihtaa merkkiä 

kertaakaan. Vaimennuksen ollessa 0 siirtymän amplitudin huippu ei pienene lainkaan. 

(Laukkanen 2017). 
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Kuva 7. Vaimennuksen vaikutus värähtelyliikkeeseen (mukaillen Laukkanen 2017)  

 

Kuten aiemmin todettu, vaimennus on siltarakenteessa tärkeä varsinkin silloin, kun 

dynaamisen kuormituksen taajuus on lähellä rakenteen ominaistaajuutta. Tällöin 

rakenne voi resonoida kuormituksen kanssa aiheuttaen suuria värähtelyjä. Kuvasta 8 

nähdään, kuinka vaimennussuhteen suuruus vaikuttaa resonanssitilanteen amplitudiin. 

 

Kuva 8. Resonanssi-ilmiö kuvattuna herätteen taajuuden 𝛺 ja ominaistaajuuden 𝜔𝑛 

suhteen, sekä dynaamisen 𝑈 ja staattisen 𝑈0 siirtymän suhteen funktiona 

(mukaillen Eriksson & Pagander Tysnes 2013). 
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Resonanssitilanne syntyy, kun taajuussuhde 𝛺/𝜔𝑛 lähestyy arvoa 1. Kuten nähdään, 

tällöin vasteen amplitudi kasvaa merkittävästi ja on ilman vaimennusta teoreettisesti 

äärettömän suuri. Amplitudi kuitenkin pienenee nopeasti vaimennussuhteen kasvaessa. 

(Roos 2009). 

Suurin osa sillan sisäisestä vaimennuksesta syntyy rakennusosien välisestä kitkasta ja 

vuorovaikutuksesta. Nykyaikaisten rakentamisteknologioiden myötä uusissa 

siltarakenteissa on usein huomattavasti vähemmän kitkaa kuin vanhoissa, mikä on 

johtanut vaimennuksen pienenemiseen. 1940-luvulla suhteellisen vaimennuksen 

minimiarvona on vielä pidetty noin 1,6 %, kun moderneilla terässilloilla vaimennus on 

usein alle 0,5 % (Živanović et al. 2005). Dispersiomekanismeista tärkein puolestaan on 

siltarakenteen tukien välityksellä tapahtuva energiahäviö. Värähtelyintensiteetin nousu 

lisää niin sisäistä, kuin ulos rakenteesta suuntautuvaa kitkaa ja vuorovaikutusta, minkä 

vuoksi vaimennuksen suuruus kasvaa suuremmilla värähtelyillä (Eriksson & Pagander 

Tysnes, 2013). 

Kevyen liikenteen siltojen rakenteelliseen vaimennukseen liittyen on tehty useita 

tutkimuksia (taulukko 1), joiden perusteella voidaan todeta, että yhtenäisen 

vaimennussuhteen määrittäminen niille on mahdotonta. 

Taulukko 1. Kevyen liikenteen siltojen mitattuja vaimennussuhteita useiden 

tutkimusten mukaan. Suhteet on ilmoitettu  ensimmäiselle kahdelle 

pysty-, vaaka- ja vääntöominaismuodolle, kun tieto on ollut saatavilla 

[%].  

Kirjoittaja Siltatyyppi 

Pisin 

jänne-

väli 

[m] 

Kannattimet Kansi 𝜁v 𝜁h 𝜁t 

Gardner-

Morse & 

Huston 

(1993) 

Vinoköysi- 

silta 
54,9 Teräs Puu 

0,53/

0,22 
- 

0,46/ 

0,36 

Brownjohn 

(et al. 

1994) 

Riippusilta 50 Teräs Betoni 
2,68/

0,5 

1,0/ 

0,7 

0,84/ 

0,50 

Brownjohn 

(1997) 
Riippusilta 35 Teräs Puu 

1,0/ 

1,0 
- 

2,4/ 

1,4 

Cantieni & 

Pietrzko 

(1993) 

Jatkuva 

ristikkosilta 
54 Puu - 

1,4/ 

1,3 

2,9/ 

2,1 
1,4 
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Pimentel 

(1997) 

Esikohotettu 

palkkisilta 
19,9 - Betoni 

0,73/

0,65 
- - 

Pimentel 

(1997) 

Riippusilta 

(stress 

ribbon) 

34 - 
Jännitetty 

betoni 

0,56/

0,64 
- - 

Pimentel 

(1997) 

Vinoköysi- 

silta 
63 - 

Lasilujitettu 

muovi 

0,84/

0,94 
- - 

Pavić & 

Reynolds 

(2002) 

Riippusilta 

(stress 

ribbon) 

34 - 
Jännitetty 

betoni 

0,53/

0,65 
- 

0,5/ 

0,6 

Pavić (et al. 

2002) 
Riippusilta 144 Teräs Alumiini - 

0,76/

1,30 
- 

Hamm 

(2003) 
Ristikkosilta 68 Puu/teräs   1 - - 

Caetano & 

Cunha 

(2002) 

Riippusilta 

(stress 

ribbon) 

30 - 
Betoni 

(paneeli) 

1,7/ 

3,6 
- - 

Fletcher & 

Parker 

(2003) 

Vinoköysi- 

silta 
53 - - 

0,4/ 

0,21 
0,44 - 

Talja & 

Tirkkonen 

(2013) 

Poikittain 

jännitetty 

palkkisilta 

16 Puu Puu 3,5/3 - 2,5 

Talja & 

Tirkkonen 

(2013) 

Poikittain 

jännitetty 

palkkisilta 

30 Puu Puu/asfaltti 3 3,5 3,5 

Talja & 

Tirkkonen 

(2013) 

Poikittain 

jännitetty 

palkkisilta 

22 Puu Puu 2 - 3,5 

Talja & 

Tirkkonen 

(2013) 

Poikittain 

jännitetty 

palkkisilta 

24 Puu Puu/asfaltti 4 - 4/5,5 

Talja & 

Tirkkonen 

(2013) 

Poikittain 

jännitetty 

palkkisilta 

28 Puu Puu/asfaltti 3 - 3/2,5 

RFCS 

(2008) 
Riippusilta 42,5 - - 

0,51/

0,84 
- 

0,5/ 

0,57 

RFCS 

(2008) 

Riippusilta 

(stress 

ribbon) 

50 - 
Betoni 

(paneeli) 

0,93/

0,99 
- 

2,05/ 

1,64 

Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Vinoköysi- 

silta 
72 Teräs Puu 0,46* - - 

Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Jatkuva 

vinotanko- 

silta 

39,9 
Teräs-betoni 

liittorakenne 
-  0,88* - - 
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Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Riippusilta 60,1 Teräs Puu 1,7* - - 

Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Jatkuva 

palkkisilta 
48 

Teräs-betoni 

liittorakenne 
 - 1,6* - - 

Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Vinoköysi- 

silta 
78 Teräs Puu 0,82* - - 

Tirkkonen 

& Järvinen 

(2002) 

Jatkuva 

palkkisilta 
22,5 Teräs Puu 0,98* - - 

*) värähtelyn muodosta ei ole varmuutta 

Sen sijaan Bachmann (et al. 1995a) ehdotti 43 sillalla 1980-luvulla tekemiensä 

tutkimusten pohjalta vaimennussuhteiden määrittämistä rakennusmateriaalin mukaan 

(taulukko 2). Rakennusmateriaali- ja rakennetyyppikohtaisia eroja voidaan tässä 

huomioida minimi-, keski- ja maksimiarvoilla. 

Taulukko 2. Rakennusmateriaalikohtaiset vaimennussuhteet Bachmannin (et al. 

1995a) mukaan. 

Rakennusmateriaali 
Vaimennussuhde 𝜁 [%] 

Min Keskim. Max 

Teräsbetoni 0,8 1,3 2 

Jännitetty betoni 0,5 1 1,7 

Teräs-betoni -liittorakenne 0,3 0,6 - 

Teräs 0,2 0,4 - 

 

Bachmannin ehdottamien vaimennussuhteiden on myös myöhemmissä julkaisuissa 

todettu olevan oikeansuuntaisia. (Živanović et al. 2005). Hammin (2003) puusilloilla 

tekemissä tutkimuksissa havaittiin vaimennuksessa eroja myös erilaisten rakenteellisten 

systeemien välillä, minkä perusteella hän ehdotti puisille silloille taulukon 3 mukaisia 

vaimennussuhteita. 
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Taulukko 3. Hammin ehdottamia vaimennussuhteita puisille kevyen liikenteen 

silloille rakenteellisen systeemin mukaan (mukaillen Hamm 2003). 

Palkin tai sillan systeemi 
  

Vaimennuskerroin 

GLT palkki 
 

0,50 % 

Taipuisat GLT -palkkisillat 

 

1,20 % 

Riippupalkkisillat 

 

0,90 % 

Ristikkosillat 

 

0,80 % 

Vinoköysisillat 

lyhyillä kaapeleilla 

 

1,00 % 

Vinoköysisillat 

pitkillä kaapeleilla 

 

0,30 % 

Asfalttibetonipäällyste   0,30 %-yks. lisää 

 

Taulukoissa 4 ja 5 on esitetty suunnitteluohjeissa käytettyjä vaimennussuhteita 

tavanomaisille ja voimakkaille värähtelyille. 

Taulukko 4. Mitoitusohjeissa ja standardeissa käytettyjä mitoitussuhteita. 

Materiaali 

𝜁 [%] 

JRC 
CEB/fib 

(Sétran mukaan) EC 
ISO 

10137 
Sétra 

Min Keskim. Min Keskim. 

Teräsbetoni 0,8 1,3 0,8 1,3 1,5 0,8 1,3 

Jännitetty betoni 0,5 1 0,5 1 1 0,8 1 

Teräs-betoni 

liittorakenne 
0,3 0,6 0,3 0,6 0,5 0,6 0,6 

Teräs 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,4 

Puu 1 1,5 1,5 3 1,0/1,5 - 1 

Riippusilta (stress 

ribbon) 
0,7 1 - - - - - 
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Taulukko 5. Vaimennussuhteet suurille värähtelyille Eurokoodin mukaan. 

Materiaali Vaimennussuhde 𝜁 [%] 

Teräsbetoni 5 

Jännitetty betoni 2 

Teräs, hitsatut liitokset 2 

Teräs, pulttiliitokset 4 

 

Siltarakenteeseen voidaan tarvittaessa saada lisää vaimennusta esimerkiksi 

muokkaamalla kaidetyyppiä kitkaisemmaksi. Laakereissa ja kannessa voidaan käyttää 

elastomeereja tai liitoksissa pultteja hitsien asemesta. Asfalttipäällysteen on todettu 

vaikuttavan lämpötilasta riippuen hyvinkin paljon vaimennukseen ja puusilloilla 

asfalttipäällysteen lisäämisen on havaittu joissain tapauksissa moninkertaistavan 

vaimennussuhteen (Weber 2015; Steiger et al. 2010; Eriksson & Pagander Tysnes 

2013). Rakenteeseen voidaan myös asentaa vaimentimia, joita on olemassa aktiivisia, 

semi-aktiivisia ja passiivisia. (RFCS 2007b). 

Vaimentimeksi valitaan yleensä passiivinen vaimennin hinnan, 

kunnossapitovaatimusten ja käytännön kokemuksen perusteella. Passiivisiin 

vaimentimiin kuuluvat: 

 viskoosivaimentimet, 

 viritetyt massavaimentimet (TMD), 

 heilurivaimentimet, 

 viritetyt nestepilarivaimentimet (TLCD), 

 viritetyt nestevaimentimet (TLD). 

Näistä yleisimpiä ovat viskoosi- ja viritetyt massavaimentimet (RFCS 2007b). Useissa 

lähteissä kehotetaan epävarmuustekijöiden vuoksi varautumaan vaimentimien 

asennukseen myös jälkikäteen, kun rakenteen suunnitellut kiihtyvyydet ovat lähellä 

suunnittelurajoja. Tällöin valmiille rakenteelle suoritetaan kiihtyvyysmittaukset ja 

mikäli havaitaan tarpeelliseksi, asennetaan vaimentimet niille varatuille paikoille. 

Kiihtyvyysmittausten suorittaminen on suositeltavaa myös laskentamallien 

kehittämiseksi tulevia projekteja varten. 
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3 JALANKULKIJAHERÄTE 

Kevyen liikenteen siltojen suunnittelun ja rakennustekniikoiden kehittyessä rakenteiden 

jänneväleillä on ollut taipumus kasvaa ja rakenteista on tulossa entistä hoikempia. 

Näiden tekijöiden myötä siltarakenne on yhä alttiimpi jalankulkijoiden aiheuttamista 

kuormituksista syntyville häiritseville värähtelyille. Jalankulkija toimii sillalla siis 

herätteenä, mutta myös värähtelyvasteen kokijana. Tässä luvussa esitellään 

tutkimustuloksia jalankulkijoiden siltaan kohdistavista voimista, niiden perusteella 

kehitetyistä kuormitusmalleista sekä värähtelyiden kokemisesta. 

3.1 Dynaamisen voiman komponentit 

Ihmisen kävellessä paino siirtyy maahan likimäärin tasaisin väliajoin, mikä johtaa 

jaksolliseen kuormitukseen, jolla on pysty- pituus- ja vaakasuuntaiset komponentit. 

Tämä kuormitus riippuu voimakkaasti askeltaajuudesta. Askeltaajuuden kasvaessa aika, 

jonka jalka on kosketuksessa maan kanssa lyhenee ja kosketuksen aiheuttama voima 

kasvaa. (Živanović et al. 2005) 

Jalankulkijasta syntyvän voiman pystykomponentti on kolmesta komponentista 

tutkituin. Se aiheuttaa suurimmat voiman amplitudit ja näin ollen sitä pidetään kaikista 

merkittävimpänä (Živanović et al. 2005). Tavanomaisen kävelyn askeltaajuus pysty- ja 

pituussuuntaan vaihtelee yleensä välillä 1,6–2,4 Hz, missä keskiarvona on 2,0 Hz ja 

keskihajontana 0,173 Hz (Bachmann et al. 1995b; Matsumoto et al. 1972). 

Tavanomaisen juoksun askeltaajuus puolestaan vaihtelee välillä 2,0–3,5 Hz, hyppimisen 

välillä 1,8–3,4 Hz ja ponnahtelun (jossa jalat pysyvät maassa) välillä 1,5–3,0 Hz 

(Bachmann et al. 1995b). Kuvasta 9 voidaan nähdä, että dynaamisen voiman amplitudi 

keskimääräisellä 2,0 Hz kävelytaajuudella on 40 % staattisesta voimasta, kun taas 

juoksutaajuuksilla voima voi nousta yli 150 %:in. (Živanović et al. 2005). 
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Kuva 9. Askeleen huippuvoiman 𝐹𝑝 suhde henkilön painoon 𝐺 askeltaajuuden 𝑓𝑠 

funktiona (mukaillen Wheeler 1982). 

 

Wheeler (1982) teki kattavan, kevyen liikenteen siltojen dynaamisten kuormitusten 

kannalta olennaisen tutkimuksen, missä selvitettiin eritahtisesta kävelystä ja juoksusta 

syntyviä voimia. Kuvassa 10 esitetään tyypillisiä voimakuvioita yhdelle askeleelle ajan 

suhteen eri nopeuksilla. Kuvio juoksijoille poikkeaa kävelijästä siten, että seuraava 

askel ei ala ennen kuin edellisen kontakti maan kanssa on loppunut. On huomattava, että 

kävelyyn ja juoksuun liittyvät parametrit, kuten askelpituus, liikenopeus, voiman 

amplitudi ja askeltaajuus ovat jokaiselle jalankulkijalle yksilöllisiä. Joitain 

yleispäätelmiä tuloksista voidaan kuitenkin tehdä. (Živanović et al. 2005). 

 

Kuva 10. Tyypillisiä yhden askeleen huippuvoiman ja henkilön painon suhteita yhdelle 

askeleelle ajan funktiona (mukaillen Wheeler 1982). 
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Varsinainen voima pystysuunnassa ajan funktiona tavanomaisessa kävelyssä kahdelle 

askeleelle on nähtävissä kuvassa 1.  

 

Kuva 11. Tyypillinen voimakuvio tavanomaisessa kävelyssä kahdelle askeleelle ajan 

funktiona (mukaillen Živanović et al. 2005). 

 

Viime aikoina on tehty entistä yksityiskohtaisempia tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet 

myös jalankulkijoiden aiheuttaman vaakasuuntaisen voiman voivan aiheuttaa 

käytettävyysongelmia kevyen liikenteen silloissa (Dallard 2001). Tästä hyvänä 

esimerkkinä Lontoon Millennium Bridgen ja Pariisin Solferinon kävelysiltojen 

värähtelyongelmat. 

Vaakasuuntaisen voiman aiheuttaa jalankulkijan massakeskipisteen huojuminen 

askelten tahdissa puolelta toiselle. Erona pystysuuntaiseen voimaan on noin 

kymmenesosan suuruinen voiman amplitudi ja puolta pienempi kuormitustaajuus. 

(Nakamura & Kawasaki 2006). Lontoon Millennium Bridgellä tehtyjen tutkimusten 

perusteella tungosolosuhteissa, liikkumisen vaikeutuessa, tavanomainen 2 Hz 

kävelytaajuus voi laskea jopa alle 1,4 Hz:in. Seurauksena pystysuuntainen voiman 

taajuusväli 1,2–2,2 Hz ja näin ollen vaakasuuntaisen voiman taajuusväli 0,6–1,1 Hz. 

(Dallard 2001). 

Varsinainen voima vaaka- ja pituussuunnassa ajan funktiona kahdelle askeleelle on 

nähtävissä kuvassa 12.  
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Kuva 12. Tyypillisiä voimakuvioita pituus- ja vaakasuunnassa kahdelle askeleelle ajan 

funktiona (mukaillen Živanović et al. 2005). 

3.2 Lock-in 

Vaakasuuntainen kuormitus on erityisen kiinnostava silloilla, joilla jokin 

vaakasuuntainen ominaistaajuus on suunnilleen puolet tavanomaisen kävelyn 

taajuudesta. Silloin tällä taajuudella kävelemisestä tulee helpompaa kuin muilla 

taajuuksilla, mikä varsinkin suurilla väkimäärillä johtaa kasvaviin vaakasuuntaisiin 

värähtelyihin yksilöiden tahdin synkronoituessa toistensa kanssa. Tätä tahdin 

synkronoitumista sillan ominaistaajuuden kanssa kutsutaan lock-in -ilmiöksi. Ilmiö on 

itseään ruokkiva, sillä sillan liikkeen amplitudi vahvistaa jalankulkijoiden tahdin 

synkronoitumista, mikä puolestaan pitää liikettä yllä. (Nakamura & Kawasaki 2006; 

RFCS 2007a). 

Käytetyin menetelmä sillan lock-in alttiuden arviointiin on Ingólfssonin (et al. 2012) 

mukaan Lontoon Millenniun Bridgelle kehitetty kaava (41), joka on selitetty 

perusteellisesti Dallardin (2001) artikkelissa. Kaavalla määritellään suurin ihmismäärä 

sillalla, ennen liiallisen värähtelyn alkamista. Oletuksena on, että jalankulkijat ovat 

tasan jakautuneena sillan kannelle ja sillan ominaismuoto on sinimuotoinen. 
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𝑁𝐿 =
8𝜋𝑐𝑐𝑟𝑓𝑀

𝑘
 , (41) 

missä 𝑁𝐿 on lock-in -ilmiön laukaiseva jalankulkijoiden määrä sillalla, 

 𝑀 on moodimassa, 

 𝑘 = 300 Ns/m, kun sillan vaakasuuntainen taajuus on 0,5–1,0 Hz 

Myöhemmin Charlesin & Buin (2005) Passerelle Solferinon sillalla ja testauslaitteistolla 

tekemien tutkimusten perusteella on arvioitu, että lock-in -ilmiön voi laukaista myös 

tietty kiihtyvyyden amplitudi välillä 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑘−𝑖𝑛 = 0,10–0,15 m/s
2
. Jalankulkijoiden 

liikkuminen ei tällöin enää olisi satunnaista, vaan heidän tahtinsa alkaa synkronoitua 

voimakkaasti sillan värähtelytaajuuden kanssa. (RFCS 2007a; Sétra 2006). 

Portugalin Coimbrassa ja Guardassa silloilla tehdyissä kokeissa todettiin Millennium 

Bridgen kaavan olevan käypä kuvaamaan lock-in -ilmiön käynnistymistä. Vastaavasti 

havaittiin kiihtyvyyksiä välillä 0,15–0,20 m/s
2
, mikä viittaa mahdolliseen yhteyteen 

näiden kahden lähestymistavan välillä. (RFCS 2007a). 

Jalankulkijavirtausten synkronoitumista pystysuuntaisten värähtelyjen kanssa ei ole 

havaittu kevyen liikenteen silloilla. Jalat ja nivelet toimivat pystysuunnassa värähtelyjä 

absorboivina vaimentimina, jolloin henkilön massakeskipiste pysyy muuttumattomana. 

Ihmisten on myös helpompi mukauttaa kävelemistään pystysuuntaisten värähtelyjen 

mukaan. (RFCS 2007a). 

3.3 Deterministinen kuormitusmalli 

Tiedetään, että jaksollinen kuormitus 𝐹(𝑡) jaksonajalla 𝑇 voidaan kuvata Fourier -sarjan 

avulla ja se onkin yleisin käytössä oleva jalankulkijakuormituksen malli. Bachmann & 

Ammann (1987) muotoilivat Fourier -sarjakehitelmän jalankulkijakuormalle 

Blanchardin (1977) työn pohjalta kaavalla 42: 

𝐹(𝑡, 𝑣) = 𝐺 + ∑ 𝐺𝛼𝑖sin (𝑖2𝜋𝑓𝑝𝑡 − 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

, (42) 

missä  𝐺 on jalankulkijan paino [N], 
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 𝛼𝑖 on i:nnen harmonisen kerran dynaaminen kuormituskerroin (DLF), 

 𝑛 on ominaistaajuuden harmonisen kertaluvun numero, 

 𝑓𝑝 on kuormitustaajuus [Hz], 

 𝜑𝑛 on n:nnen harmonisen kerran vaihekulma. 

Sillan käyttöiän aikana oletetaan syntyvän tilanteita, joissa sillalla on yhtäaikaisesti 

useita kävelijöitä virtauksen omaisesti. Matsumoto (et al. 1978) kehitti menetelmän 

ottaa huomioon tällainen virtaus kertoimen 𝑚 avulla olettaen, että jalankulkijat liikkuvat 

toisistaan riippumattomasti ja sillalle saapumisajat noudattavat Poissonin jakaumaa: 

𝑚 = √𝜆𝑇0 , (43) 

missä 𝜆 on jalankulkijavirtaus [(hlö/s)/𝐵], 

 𝐵 on sillan hyötyleveys, 

 𝑇0 = 𝐿/𝑣 on aika, joka jalankulkijalta kuluu sillan ylittämiseen, 

 𝐿 on sillan pituus, 

 𝑣 on jalankulkijan nopeus. 

𝜆𝑇0 vastaa tässä jalankulkijoiden määrää 𝑁 sillalla mielivaltaisella ajanhetkellä. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että 𝑛 kappaletta satunnaisia jalankulkijoita sillalla vastaa 

√𝑁 kappaletta, jotka ovat täydellisesti samassa tahdissa. Tätä on jossain muodossa 

käytetty hyväksi myös useissa mitoitusohjeissa. Menetelmä ei kuitenkaan ota huomioon 

jalankulkijoiden keskenään erimittaista askeltaajuutta. (Sétra 2006). 

Dynaamista kuormituskerrointa 𝛼𝑛, toisin ilmaistuna DLF, eli dynamic load factor, on 

pyritty määrittämään useissa tutkimuksissa, sillä se on perustana yleisimmälle 

jalankulkijoiden jaksollisen kuormituksen mallille (Živanović et al. 2005). Kuvassa 13 

esitetään kävelemisen dynaamisen pystysuuntaisen voiman kuormituskomponenttien 

kertoimia suhteessa staattiseen kuormitukseen askeltaajuuden funktiona useissa eri 

tutkimuksissa. Huomataan, että askeltaajuuden ensimmäisen harmonisen kerran 

kohdalla tulokset selkeästi noudattavat kasvavaa suuntausta askeltaajuuden noustessa. 

Tavanomaisen kävelyn keskimääräisellä askeltaajuudella 2 Hz DLF asettuu noin 

0,4:ään, mikä on myös yleisesti mitoitusohjeissa käytetty. Korkeampien harmonisten 

kohdalla tulokset hajoavat huomattavasti. 
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Kuva 13. DLF -kertoimia kävelyssä Kerrin (1998), Galbraithin & Bartonin (1970), 

Wheelerin (1982), Ellisin (2000), Ohlssonin (1982) ja Rainerin (et al. 1988) 

mukaan (mukaillen Young 2001). 

 

Taajuuden lisäksi DLF:n suuruus riippuu olennaisesti myös aktiviteetista, jolla 

kuormitusta aiheutetaan. Rainer (et al. 1988) tutki DLF -kerrointa myös juoksu- ja 

hyppimistapauksissa (kuva 14).  
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Kuva 14. DLF juoksussa ja hyppimisessä (mukaillen Rainer et al. 1988). 

 

Juoksija voidaan kuvata samalla kuormitusmallilla kuin kävelijä. Erotuksena 

juoksijamallissa on kuormituksen hyppäyksellisyys eli kuormitus koostuu erillisistä 

puolikkaista siniaalloista kuvan 15 mukaisesti. 

 

Kuva 15. Voiman muutos ajan suhteen juoksussa (mukaillen Sétra 2006). 

 

Tällöin kaava tulee muotoon: 

𝐹(𝑡, 𝑣) = 𝐺 + ∑ 𝐺𝛼𝑖sin (𝑖2𝜋𝑓𝑝𝑡 − 𝜑𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 
(44) 



39 

 

kun (𝑗-1) 𝑇𝑝 ≤ 𝑡 ≤ (𝑗 − 1/2)𝑇𝑝 

ja 

𝐹(𝑡, 𝑣) = 0, (45) 

kun (𝑗-1/2) 𝑇𝑝 ≤ 𝑡 ≤ 𝑗𝑇𝑝 

missä 𝑗 on askelnumero, 𝑗 = 1, 2 … 𝑛, 

 𝑇𝑝 = 1/𝑓𝑝 on jaksonaika, 

 𝑓𝑝 on askeltaajuus juoksussa. Sétra (2006). 

Sétran (2006) mukaan hyvin usein sillan ylitys juoksemalla kestää niin lyhyen ajan, ettei 

resonanssi sillan kanssa ehdi asettua. Tämän lisäksi vaikutukset muille sillalla 

kulkijoille ovat hyvin lyhytaikaisia, joten juoksijoiden vaikutuksia ei Sétran raportissa 

tarkastella. Toisaalta Tirkkonen & Järvinen (2002) havaitsivat yhdeksällä kevyen 

liikenteen sillalla tehdyissä värähtelymittauksissa, että joillakin silloilla jopa yhden 

henkilön juokseminen voi aiheuttaa voimakkuudeltaan epämiellyttäviä tai erittäin 

epämiellyttäviä värähtelyjä. 

 

Myös hyppijä ja ponnahtelija sillalla voidaan kuvata Fourier -sarjan avulla. Hyppijän 

aiheuttama voimakuvio ajan suhteen on kvalitatiivisesti samankaltainen juoksijan 

vastaavan kanssa (kuva 15), erona on, että kuormitus ei liiku rakenteen yli. Ponnahtelun 

aikana kontakti jalkojen ja rakenteen välillä puolestaan ei katkea. Tämän on arvioitu 

tekevän joukon tarkoituksellisesta synkronoidusta ponnahtelusta ja synkronoitumisesta 

sillan liikkeen kanssa helpompaa kuin hyppiessä. Rainerin (et al. 1988) lisäksi ainakin 

Bachmann (et al. 1995b) ja Yao (et al. 2002; et al. 2003) ovat tutkineet hyppimisen ja 

ponnahtelun aiheuttamia kuormituksia, joista Bachmannin ja Rainerin tulokset jäykällä 

alustalla ovat samansuuntaisia. Yao puolestaan tutki ponnahtelua havaittavasti 

liikkuvalla alustalla, jolloin saatiin huomattavasti pienempiä kuormituksen arvoja. Kun 

käsitellään hyppijöitä ja ponnahtelijoita värähtelymitoituksen yhteydessä puhutaan 

yleensä niin sanotusta vandaalikuormasta. Tällä tarkoitetaan tahallista siltarakenteen 

värähtelyjen herättämistä yhden tai useamman henkilön voimin koordinoidusti. Rainer 

(et al. 1988) havaitsi tutkimuksissaan, että kun koordinoidusti hyppivän ryhmän kokoa 

kasvatetaan, yksittäisen hyppijän DLF laskee. Kun hyppijöitä oli kahdeksan, sen arvo 

laski 15 % ensimmäisen harmonisen, ja 50 % toisen harmonisen kohdalla. Agu & 
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Kasperski (2005) esittivät tämän huomioon ottavan kuormitusmallin (kaava 46) 

katsomorakenteita varten, jonka on todettu soveltuvan myös silloille: 

𝐹(𝑡) = 𝑁𝑊 ∑ 𝑐𝑗sin(2𝜋𝑖𝑓𝑝𝑡 + 𝜑𝑖)

3

𝑖=1

, (46) 

missä 𝑁 on osallistuvien henkilöiden määrä 

 𝑐𝑗 on DLF taulukosta 6 

 𝑊 on henkilön paino. 

Taulukko 6. DLF -kertoimet ryhmän hyppimisessä Agun & Kasperskin (2005) 

mukaan. 

Herätetaajuus [Hz] DLF 

1,5–3,0 1,5 

3,0–6,0 0,6 

6,0–90,0 0,1 

 

Tutkimustuloksia erityyppisten kuormitusten tuottamista DLF -kertoimista esitetään 

kootusti taulukossa 7. 

Taulukko 7. DLF -kertoimia yhden henkilön kuormitusmalleihin useiden tutkimusten 

mukaan. 

Kirjoittaja 
Harmoniseen kertaan 

liittyvä DLF 
Kommentti 

Kuormitustapa 

ja suunta 

Blanchard 

(1977) 
α1 = 0,257 

Kerrointa pienennetään 

taajuusvälille 4–5 Hz 
Kävely - pysty 

Bachmann 

& Ammann 

(1987) 

α1 = 0,4–0,5 

α2 = α3 = 0,1 

Taajuusvälillä 2,0 

–2,4 Hz 

Kävely - pysty 

Scultze 

(Bachmann 

& Ammann 

1987 

mukaan) 

α1 = 0,37, α2 = 0,10, α3 = 0,12, 

α4 = 0,04 α5 = 0,08 

α1 = 0,039, α2 = 0,01, α3 = 0,043, 

α4 = 0,012, α5 = 0,015 

α1 = 0,037 α2 = 0,0204 α3 = 0,026  

α4 = 0,083 α5 = 0,024 

Taajuudella 2 Hz 

 

Taajuudella 2 Hz 

 

Taajuudella 2 Hz 

Kävely - pysty 

 

Kävely - vaaka 

 

Kävely - pitkittäin 
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Bachmann 

(et al. 

1995b) 

α1 = 0,4/0,5, α2 = α3 = 0,1/- 

α1 = α3 = 0,1 

α1/2 = 0,1, α1 = 0,2, α2 = 0,1 

α1 = 1,6, α2 = 0,7, α3 = 0,2 

Taajuudella 2/2,4 Hz 

Taajuudella 2 Hz 

Taajuudella 2 Hz 

Taajuudella 2–3 Hz 

Kävely - pysty 

Kävely - vaaka 

Kävely - pitkittäin 

Juoksu - pysty 

 Young 

(2001) 

α1 = 0,37(fp - 0,95) ≤ 0,5 

α2 = 0,054 + 0,0044fp 

α3 = 0,026 + 0,0050fp 

α4 = 0,010 + 0,0051fp 

DLF:ien 

keskiarvoja 
Kävely - pysty 

Bachmann 

(et al. 

1995b) 

α1 = 1,8/1,7, α2 = 1,3/1,1 

α3 = 0,7/0,5 

α1 = 1,9/1,8, α2 = 1,6/1,3, 

α3 = 1,1/0,8 

α1 = 0,17/0,38, α2 = 0,1/0,12 

α3 = 0,04/0,02 

α1 = 0,5 

Tavanomainen 

hyppiminen 2,0/3,0 Hz 

Korkea hyppiminen  

2,0/3,0 Hz 

1,6/2,4 Hz 

 

0,6 Hz 

Hyppiminen - pysty 

 

Hyppiminen - pysty 

 

Ponnahtelu - pysty. 

 

Ruumiin huojunta 

puolelta toiselle 

seistessä - vaaka 

Yao (et al. 

2002) α1 = 0,7, α2 = 0,25 

Vapaa ponnahtelu 

joustavalla alustalla 

2,0Hz 

Ponnahtelu - pysty 

RFCS 

(2008) 

α1 = 0,0115fp
2
 + 0,2803fp –0,2902 

φ1 = 0 

α2 = 0,0669fp
2
 + 0,1067fp –0,0417 

φ2 = –99,76fp
2
 + 478,92fp –387,8 

[°] 

α3 = 0,0247fp
2
 + 0,1149fp –0,1518 

jos fp < 2,0 Hz 

φ3 = –150,88fp
3
 + 819,65fp

2
  

–1431,35fp + 811,93 [°] 

jos fp ≥ 2,0 Hz 

φ3 = 813,12fp
3
 – 5357,6 fp

2
  

+ 11726fp – 8505,9 [°] 

α4 = –0,0039 fp
2
 + 0,0285fp  

– 0,0082 

φ4 = 34,19fp – 65,14 [°] 

DLF:ien keskiarvoja ja 

niitä vastaavat 

vaihekulmat 

Kävely - pysty 
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Taulukossa 7 esitettyjen DLF -arvojen kohdalla tulee huomioida, että useimmat niistä 

on saatu tutkimalla kuormituksia jäykällä alustalla. Kuitenkin Pimentel (1997) havaitsi 

kahdella täysimittaisella sillalla tehdyissä tutkimuksissa, että resonanssissa 

vaikuttaessaan pystysuuntaiset DLF:t ensimmäiselle ja toiselle harmoniselle kerralle 

olivat huomattavasti pienempiä kuin kirjallisuudessa on raportoitu. Tämän arveltiin 

johtuvan ihmisen ja sopivan ominaistaajuuden omaavan rakenteen vuorovaikutuksesta. 

Yao (et al. 2002; et al. 2003) havaitsi saman, kun hypitään havaittavasti liikkuvalla 

alustalla ja tämä erottuukin taulukossa 7 selkeästi muita pienempinä DLF -arvoina. 

(Živanović et al. 2005). 

3.4 Todennäköisyysperusteinen kiihtyvyyden laskentamalli 

Muiden muassa Živanović (et al. 2005), Winkelmann & Górski (2009) ja Georgakis & 

Ingólfsson (2008) ovat kuvailleet determinististä kuormitusmallia ainakin joiltain osin 

vajavaiseksi ja maininneet todennäköisyysperusteisen mallin olevan todennäköisesti 

parempi ongelman kuvaamiseen. Tämän vuoksi tässä kappaleessa esitetään eräs 

pystysuuntaisen kiihtyvyyden laskentaan kehitetty todennäköisyysperusteinen 

menetelmä. 

Ihmisen kävellessä, hänen tuottamansa aika-voima-kuvaaja ei koskaan ole täysin 

samanlainen toistuvassa testauksessa. Eri ihmisten kohdalla muuttuviksi tekijöiksi 

tulevat esimerkiksi henkilön paino, pituus, askeltaajuus yms. Useamman ihmisen 

tapauksessa muuttujien määrä lisääntyy entisestään, kun otetaan huomioon esimerkiksi 

eriaikainen saapuminen sillalle. Voidaan sanoa jalankulkijavirtauksen olevan 

luonteeltaan stokastinen, mikä voidaan ottaa huomioon käyttämällä tilastolliseen 

todennäköisyyteen perustuvia oletuksia. (Kobayashi 2011). 

Jotta saataisiin aikaan luotettavia tuloksia tilastollisilla menetelmillä, niiden tulee 

perustua laajaan ja edustavaan aineistoon. Tätä aineistoa voidaan tuottaa Monte Carlo 

simulaatioilla. Ne perustuvat menetelmään, jossa suuri määrä analyysikertoja viedään 

läpi satunnaisilla muuttujilla tuottaen suuren määrän satunnaisia tuloksia. Menetelmää 

käytetään kuvaamaan luonnollisia stokastisia systeemejä, jotka ovat liian monimutkaisia 

analysoitavaksi analyyttisesti. (Mårtensson & Nilsson 2014). Kevyen liikenteen siltoja 

koskien on tehty simulaatiot kuvaamaan jalankulkijoista syntyvän kuormituksen 
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satunnaisuutta. Simulaatiot tehtiin puolikkaan siniaallon muotoiselle ominaismuodolle 

ja muuttujina käytettiin seuraavia arvoja: 

Taulukko 8. Monte-Carlo -simulaatioissa käytetyt muuttujat (mukaillen RFCS 2008). 

Vaimennussuhde, 

ζ [%] 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Taajuuksien suhde, λ min: ≈0,0 max: 2,0 askel: 0,1 

Variaatiokerroin, μ [%] 2,5 5,0 7,5 10,0 

Jalankulkijoiden määrä, N 50 100 200 300 400 600 800 1000 

 

Suurimmassa osassa maailman maanjäristysmitoituskoodeja käytettyä ja yleisesti 

tunnustettua vastespektrimenetelmää haluttiin hyödyntää myös kevyen liikenteen 

siltojen pystysuuntaisen vasteen laskennassa. Tavoitteena oli löytää yksinkertainen, 

mutta tarkka malli vasteen laskentaan. (Georgakis & Ingólfsson 2008). Edellä 

mainittuihin Monte Carlo -simulaatioihin perustuen luotiin todennäköisyysperusteinen 

referenssikuormitusmalli, jonka avulla voidaan määrittää huippukiihtyvyydet 

tietynlaisille jalankulkijavirroille. Referenssivastespektri âR määritellään tälle seuraavan 

kaavan avulla: 

�̂�𝑅(𝑇𝑅) = 𝐴𝜇𝑒

−(𝐷𝜇−𝑟𝑗)2

𝐵𝜇 + 𝐶1(𝑇𝑅)𝑒

−(𝐷𝜓−𝑟𝑗)2

𝐵𝜓 + 𝐶2(𝑇𝑅), 
(47) 

missä vakiot 𝐴𝜇, 𝐷𝜇, 𝐵𝜓, 𝐵𝜇 ja 𝐷𝜓 on määritelty Monte Carlo simulaatioiden

 perusteella ja löytyvät taulukosta 9, 

 𝐶1(𝑇𝑅) ja 𝐶2(𝑇𝑅) ovat funktioita, jotka ottavat huomioon esiintymisvälin

 pitenemisen kiihtyvyysvasteen kasvaessa. 

 𝑟𝑗 on taajuussuhde, 𝑟𝑗 = 𝑓𝑛/𝑓𝑝, 

 𝑓𝑛 on ominaistaajuus 

 𝑓𝑝 on keskimääräinen kävelytaajuus. 

Taulukko 9. Kertoimet referenssivastespektrille (palaamisaika 10 min). 

Keskim. askeltaajuus 𝐴μ 𝐵μ 𝐵ψ 𝐷μ 𝐷ψ 𝐶1 𝐶2 

1,8 Hz 0,6113 0,0151 0,0202 1,0075 1,0138 0,0661 0,0338 

2,0 Hz 0,6739 0,013 0,0176 1,0051 1,0077 0,0707 0,043 
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Kuva 16. Referenssikiihtyvyysvaste taajuussuhteen funktiona, kun 𝑓𝑝 = 1,8 Hz 

(mukaillen Georgakis & Ingólfsson 2008). Kuvassa katkoviiva on 

askeltaajuuden ensimmäiselle harmoniselle kerralle ja yhtenäinen viiva 

toiselle. 

 

Referenssikiihtyvyysvastetta kerrotaan muuntokertoimilla, joilla kyseessä olevan sillan 

ominaisuudet otetaan huomioon. Tällöin kyseessä olevan ominaismuodon j mukainen 

huippukiihtyvyys saadaan kaavalla: 

�̂�𝑗 = �̂�𝑅𝛽𝑀𝛽𝜁𝛽𝐿𝛽𝜙√𝜆𝑅, (48) 

missä 𝛽𝑀 on referenssimassan 100000 kg ja moodimassan suhde, 

 𝛽𝜁, 𝛽𝐿 ja 𝛽𝜙 ovat vaimennuksen, pituuden ja ominaismuodon vaikutusten

 huomioon ottavia kertoimia, 

 𝑅 on palaamisaikakerroin. (Ingólfsson et al. 2008). 

3.5 Värähtelyjen kokeminen 

Ihmisten suhtautuminen siltarakenteen värähtelyihin on voimakkaasti subjektiivista ja 

riippuu useista tekijöistä, kuten henkilökohtaisesta herkkyydestä, siltaympäristöstä, 

siltatyypistä, liikkeen suunnasta, korkeudesta ja odotuksista sillan värähtelyjä kohtaan. 
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Esimerkiksi hoikalta näyttävällä sillalla värähtelyjä ei koeta yhtä häiritsevinä kuin 

samanlaisia värähtelyjä massiiviselta näyttävällä sillalla. (JRC 2009). Yleisesti on myös 

hyväksytty, että sillalla kulkevilla ihmisillä on suurempi toleranssi värähtelyjä kohtaan, 

kuin esimerkiksi rakennusten sisällä. Toleranssi myös kasvaa värähtelyjen kokemisen 

myötä. (Živanović et al. 2005). Värähtelyjen voimakkuudelle voidaan myös asettaa 

kynnysarvoja. Ensimmäinen kynnys on värähtelyn havaitseminen, jota voi seurata 

eriasteista epämukavuutta aiheuttavat värähtelyt ja lopulta kynnys, jonka ylityksellä voi 

olla seurauksia, kuten kaatuminen tai jopa terveyshaittoja. Yllä mainituista syistä 

johtuen alalla vallitsee konsensus siitä, että siltoja tulisi käsitellä yksilöllisesti kun näitä 

kynnysarvoja määritellään. (RFCS 2008). 

Aiheeseen liittyvissä tutkimuksissa valtaosassa on yleisesti hyväksytty, että soveltuvin 

parametri ongelman kuvaamiseen on kiihtyvyys. Yksi tärkeimpiä syitä tähän on 

kiihtyvyyden mittaamisen helppous, sillä on tilanteita, joissa vaikutusta voitaisiin 

kuvata paremmin esimerkiksi nopeuden avulla. (Živanović et al. 2005). Herkkyys 

värähtelyille on syytä erottaa herkkyydeksi pystysuuntaisille, ja vaakasuuntaisille 

värähtelyille. Tutkimuksissa on todettu siedettävien värähtelyjen rajojen olevan 

vaakasuunnassa noin viidesosan verrattuna pystysuuntaiseen. (RFCS 2008). 

3.5.1 Pystysuuntaiset värähtelyt 

Tutkimusten mukaan liikkeellä oleva jalankulkija sietää värähtelyjä huomattavasti 

paikallaan seisovaa enemmän. Leonardin (1966) suorittamissa laboratoriokokeissa 

pyrittiin määrittämään hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän värähtelyn rajoja kävelyn ja 

seisomisen aikana, sekä eri värähtelytaajuuksilla 40 koehenkilön avulla. Kokeissa 

todettiin kävelevän jalankulkijan sietävän noin nelinkertaisia värähtelyn amplitudeja 

seisovaan verrattuna (kuva 17). Smith (1969) suoritti samankaltaisen kokeen 26 

kävelevällä koehenkilöllä ja alustan ominaistaajuus pyrittiin säätämään mahdollisimman 

lähelle askeltaajuutta. Kokeessa löydettiin yläraja hyväksyttäville värähtelyille ja sen 

pohjalta ehdotettiin raja-arvoa, joka asettuu Leonardin ja Smithin ehdottamien käyrien 

puolivälin tienoille (kuva 17). Tätä käyrää on käytetty myös British Standard BS 

5400:ssa (Roos 2009). Sekä Leonardin, että Smithin tutkimuksissa todettiin myös 

altistumisajan vaikuttavan värähtelyjen hyväksyttävyyteen, minkä vuoksi Leonard 

ehdotti seisovan jalankulkijan hyväksyttävyysrajan käyttöä, kun käsitellään 

tungosolosuhteita. Smith puolestaan muistutti huippuamplitudien esiintyvän sillan 
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jännevälin keskellä, jolloin altistuminen niille ei kestä koko sillan ylityksen ajan. 

Kuvassa 17 on esitetty Leonardin ja Smithin käyrien lisäksi Reiherin & Meisterin 

(1931) testausalustalla eri värähtelyamplitudeilla, -taajuuksilla ja -suunnilla suorittamien 

tutkimusten tulokset, joiden soveltuvuus kevyen liikenteen siltoihin ei välttämättä ole 

yhtä hyvä. 

 

Kuva 17. Pystysuuntaisen värähtelyn kokeminen. Huomautettakoon, että amplitudin 

yksikkönä on tässä käytetty tuumaa (mukaillen Živanović et al. 2005). 

 

Marianthi (2016) tutki seitsemän 23–29-vuotiaan henkilön avustuksella värähtelyjen 

kokemista passiivisen ja aktiivisen havainnoitsijan tapauksissa kolmella sillalla, joiden 

ominaistaajuus vaihteli välillä 4–6,5 Hz. Aktiivinen havainnoitsija tarkoitti tässä 

tapauksessa juoksevaa, kävelevää tai hyppivää henkilöä ja passiivinen seisovaa. 

Havainnoitsijoiden arviot värähtelyamplitudien mukavuudesta asetettiin asteikolle 

”hyvä”, ”keskiverto” ja ”huono”. Passiivisen havainnoitsijan tapauksessa 

kiihtyvyystasot tälle asteikolle olivat 0–0,6; 0,6–1,36 ja > 1,36 m/s
2
. Aktiivisen 

havainnoitsijan tapauksessa puolestaan 0–3,15; 3,15–5,8 ja > 5,8 m/s
2
. Värähtelyjen 
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kokemisesta on tehty tutkimusta myös Suomessa ainakin VTT:n toimesta. 

Tutkimuksessa, joka tehtiin neljällä puusillalla havaittiin, että paikallaan oleva 

havainnoitsija arvioi 0,5–0,7 m/s
2
 suuruiset pystyvärähtelyt yleensä huomattavaksi tai 

hyvin huomattavaksi ja hieman tai selvästi epämukavaksi, mutta kuitenkin 

hyväksyttäväksi. 1,0–1,5 m/s
2
 suuruiset värähtelyt arvioitiin yleensä voimakkaasti tai 

ärsyttävän voimakkaasti huomattavaksi ja selvästi epämukaviksi tai hyvin 

epämukaviksi, sekä ei-hyväksyttäväksi tai hyvin ei-hyväksyttäviksi. Sillalla liikkuvat 

havainnoitsijat puolestaan eivät yleensä havainneet alle 1,5–2,0 m/s
2
 suuruisia 

pystyvärähtelyjä. (Talja & Tirkkonen 2013). 

Sillan dynaamisen käyttäytymisen ulkopuolisten tekijöiden, kuten siltaympäristön ja 

sillan ulkonäön yms. tekijöiden on havaittu myös olevan vahvasti yhteydessä sillan 

värähtelyvasteen hyväksyttävyyteen havainnoitsijoiden silmissä. Tästä on kuitenkin 

toistaiseksi niukalti tutkimustietoa saatavilla. BS NA EN 1991-2:n taustadokumentissa 

(MacKenzie 2005) esitetään rakenteen liikkeen lisäksi muita havainnoitsijoiden 

mukavuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten sillan korkeus alapuolisesta maastosta sekä 

kannen ja kaiteiden läpinäkyvyys. Raportissa Advanced load models for synchronous 

pedestrian excitation and optimised design guidelines for steel footbridges (SYNPEX) 

puolestaan esitettiin, että vakaammalta näyttävällä sillalla värähtelyjä siedetään 

vähemmän, kuin keveämmältä näyttävällä. Tämän pääteltiin johtuvan siitä, että vakaan 

näköisen sillan ei oletettu värähtelevän yhtä voimakkaasti, minkä vuoksi värähtelyt 

koettiin häiritsevämpinä (RFCS 2008). 

3.5.2 Vaakasuuntaiset värähtelyt 

Kuten aiemmin todettu, jalankulkijat ovat huomattavasti herkempiä vaakasuuntaiselle 

värähtelylle, kuin pystysuuntaiselle. Tämä johtuu henkilön massakeskipisteen 

huojumisesta jalkojen tukipisteeseen nähden, mikä puolestaan lisää tasapainon 

menetyksen riskiä. Wheeler (1982) havaitsi joukossa kävelevillä ihmisillä olevan 

korkeampi sietokyky värähtelyille kuin yksinäisellä kävelijällä. Samaan viittaavia 

tuloksia saivat myös Ellis & Ji (2002), mikä viittaisi mahdollisuuteen käyttää 

korkeampia rajoja hyväksyttävyydelle kun tarkastellaan ihmisjoukkoa. Tutkimustietoa 

vaakasuuntaisten värähtelyjen kokemisesta siltamaisissa olosuhteissa on kuitenkin 

edelleen vähän saatavilla. 
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Aiemmin mainituista syistä johtuen standardeissa ja kirjallisuudessa ehdotetut raja-arvot 

värähtelyille poikkeavat toisistaan jopa huomattavasti. Kuitenkin useimmat näistä raja-

arvoista noudattavat tiettyä linjaa kriittisellä vaihteluvälillä. Sétran (2006) raportissa 

värähtelyvoimakkuuden raja-arvot on muotoiltu taulukon 10 mukaisille kriittisille 

vaihteluväleille pysty- ja vaakasuunnassa kiihtyvyyden avulla tutkimustiedon 

perusteella. Rajat on taulukossa asetettu siten, että korkeimmalla mukavuustasolla (1) 

värähtely on käytännössä huomaamatonta, keskitasolla (2) juuri huomattavissa ja 

heikoimmalla tasolla (3) värähtelyt pysyvät siedettävän rajoissa. 

Taulukko 10. Mukavuustasoihin liittyvät kiihtyvyystasot Sétran (2006) mukaan. 

Mukavuusluokka Mukavuustaso 
Pystysuuntainen 

kiihtyvyystaso 

Vaakasuuntainen 

kiihtyvyystaso 

1 Maksimi < 0,50 m/s
2
 < 0,10 m/s

2
 

2 Keskimääräinen 0,5–1,00 m/s
2
 0,10–0,30 m/s

2
 

3 Minimi 1,00–2,50 m/s
2
 0,30–0,80 m/s

2
 

4 
Ei-hyväksyttävä 

epämukavuus 
> 2,50 m/s

2
 > 0,80 m/s

2
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4 MITOITUSOHJEET JA STANDARDIT 

Kevyen liikenteen sillan dynaamisen käyttäytymisen epämukavuus voi siis toisinaan 

muodostua kriittiseksi suunnitteluparametriksi, minkä vuoksi mitoituskoodeihin on 

pyritty tuomaan lisää ohjeistusta asiaan liittyen. Tässä luvussa esitellään joitain yleisesti 

käyttökelpoisina, ja siltojen värähtelymitoituksen kannalta olennaisina pidettyjä 

standardeja ja ohjeita. Koska ongelma on fysikaalisesti haastava ja monimutkainen, 

mitoitusmetodit vaihtelevat jonkin verran ohjeiden välillä. (Roos 2009; Mårtensson & 

Nilsson 2014) 

4.1 Eurokoodi 

Eurokoodi ei sisällä yhtenäistä ja kattavaa osiota rakenteiden mitoituksesta 

jalankulkijoiden aiheuttamille voimille. Eurokoodista löytyy useasta paikasta aiheen 

kannalta olennaisia kohtia, jotka tässä esitellään. 

EN 1990 liite A2: kappale A2.4.3 määrittelee sillan mukavuuskriteerit ja sen, milloin 

dynaaminen värähtelyanalyysi tulisi tehdä. Kohdan mukaan mukavuus tulee määritellä 

sillan suunnitellun käyttöiän aikana tapahtuvan kiihtyvyyden maksimin suhteen. Nämä 

maksimikiihtyvyydet jaetaan taulukon 11 mukaisesti kolmeen tapaukseen. 

Taulukko 11. Suositellut maksimikiihtyvyydet käyttömukavuuden suhteen sillan 

kansirakenteessa EN 1990 liitteen A2 mukaan. 

Pystysuuntainen värähtely 0,7 m/s
2
 

Vaakasuuntainen värähtely normaalikäytössä 0,2 m/s
2
 

Vaakasuuntainen värähtely tungosolosuhteissa 0,4 m/s
2
 

 

Normaalikäytöksi katsotaan kannen, tai kannen osan pinta-alasta riippuen 8–15 hengen 

ryhmän tavanomainen käveleminen sillalla. Muut liikenteen luokat määritellään 

tapauskohtaisesti esimerkiksi satunnaisten juhlatilaisuuksien tai jalankulkijavirtojen 

varalle. Mukavuuskriteerien toteutuminen osoitetaan, mikäli sillan ominaistaajuus on 

pystysuuntaisessa värähtelyssä alle 5 Hz, tai vääntövärähtelyssä ja vaakasuuntaisessa 

värähtelyssä alle 2,5 Hz. 
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EN 1991-2: kappaleessa 5.7 todetaan, että sillan käytön kannalta merkitykselliset 

kantavan päällysrakenteen ominaistaajuudet määritetään asianmukaista rakennemallia 

käyttäen ja nämä taajuudet riippuvat rakenteen dynaamisista ominaisuuksista. 

Merkityksellisiä ovat pysty-, vaaka- ja vääntövärähtelyjä vastaavat ominaistaajuudet. 

Kevyen liikenteen sillan värähtely voi johtua monesta syystä mm. jalankulkijasta, joka 

kävelee, juoksee, hyppii tai tanssii. Mikäli jalankulkijoiden aiheuttamat kuormat voivat 

resonoida sillan ominaistaajuuden kanssa, otetaan ne erikseen huomioon osoitettaessa 

rajatiloissa värähtelyyn liittyvää kelpoisuutta. Kappaleessa todetaan kevyen liikenteen 

aiheuttamien vaikutusten sillalla riippuvan useista tekijöistä, kuten ihmisten 

lukumäärästä ja sijainnista sekä ulkoisista tekijöistä. Standardi antaa jalankulkijan 

aiheuttamille voimille normaalikävelyssä taajuusvälin 1–3 Hz pystysuuntaan ja 0,5–1,5 

Hz vaakasuuntaan. Nämä taajuudet toimivat samanaikaisina jaksollisina kuormituksina. 

Juoksijaryhmälle annetaan taajuus 3 Hz. Asianmukaiset dynaamiset kuormakaaviot ja 

mukavuuskriteerit määritetään erikseen kansallisessa liitteessä tai hankekohtaisesti. 

Kohta myös viittaa näiden osalta standardin EN 1990 liitteeseen 2. 

EN 1993-2 kappaleessa 7.9 mainitaan: ”Jalankulkusilloille ja polkupyöräliikenteelle 

tarkoitetuilla silloilla, joissa esiintyvät liialliset värähtelyt voivat aiheuttaa käyttäjille 

epämukavuutta, ko. värähtelyt minimoidaan suunnittelemalla sillan ominaistaajuus 

tarkoituksenmukaiseksi tai käyttämällä sopivia vaimennusjärjestelmiä.” 

EN 1995-2 esittää yksinkertaistetun menetelmän puusiltojen vapaasti tuettujen palkkien 

ja ristikoiden värähtelyn arvioimiseksi liitteessä B. Sen mukaan yhden henkilön 

aiheuttama sillan kiihtyvyys lasketaan kaavoista (49)–(53). 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
200

𝑀𝜁
,  kun 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡 ≤ 2,5 Hz, (49) 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
100

𝑀𝜁
,  kun 2,5 Hz ≤ 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡 ≤ 5,0 Hz, (50) 

𝑎ℎ𝑜𝑟,1 =
50

𝑀𝜁
,  kun 0,5 Hz ≤  𝑓ℎ𝑜𝑟 ≤ 2,5 Hz, (51) 

missä  𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡,1 on yhden siltaa ylittävän henkilön aiheuttama pystykiihtyvyys

 [m/s
2
], 
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 𝑎ℎ𝑜𝑟,1 on yhden siltaa ylittävän henkilön aiheuttama vaakakiihtyvyys

 [m/s
2
], 

  𝑀 on sillan kokonaismassa [kg], 

  𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡 on sillan pystyvärähtelyn alin ominaistaajuus [Hz], 

  𝑓ℎ𝑜𝑟 on sillan vaakavärähtelyn alin ominaistaajuus [Hz]. 

Siltaa ylittävän henkilöryhmän aiheuttama sillan kiihtyvyys lasketaan kaavoilla (52) ja 

(53). 

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡,𝑛 = 0,23𝑎𝑣𝑒𝑟𝑡,1𝑛𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡, (52) 

𝑎ℎ𝑜𝑟,𝑛 = 0,18𝑎ℎ𝑜𝑟,1𝑛𝑘ℎ𝑜𝑟 , (53) 

missä 𝑛 on ryhmän jalankulkijoiden määrä taulukosta 12, 

 𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡 on kuvasta 18 saatava kerroin, 

 𝑘ℎ𝑜𝑟 on kuvasta 19 saatava kerroin. 

Taulukko 12. Jalankulkijoiden määrä liikenneluokittain EN 1995-2 liitteen B mukaan 

Jalankulkijaryhmä 𝑛 = 13 

Jalankulkijavirta 𝑛 = 0,6𝐴 

missä 𝐴 on kannen pinta-ala [m
2
] 

 

Kuva 18. Pystyvärähtelyn alimman ominaistaajuuden 𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡 ja kertoimen 𝑘𝑣𝑒𝑟𝑡 välinen 

riippuvuus EN 1995-2 liite B mukaan. 
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Kuva 19. Vaakavärähtelyn alimman ominaistaajuuden 𝑓ℎ𝑜𝑟 ja kertoimen 𝑘ℎ𝑜𝑟 välinen 

riippuvuus EN 1995-2 liite B mukaan. 

 

4.2 Britannian kansallinen liite standardiin EN 1991-2 

Britannian kansallista liitettä standardiin EN 1991-2 (BS NA EN 1991-2) pidetään 

yleisesti KVL -siltojen mukavuutta käsittelevien osiensa osalta korkeatasoisena alallaan, 

minkä vuoksi sen esittely tässä tutkimuksessa koettiin oleelliseksi. 

Eurokoodissa viitataan kansalliseen liitteeseen kevyen liikenteen siltojen dynaamisten 

kuormitusmallien osalta. Britannian kansallisessa liitteessä sillat jaetaan sijaintinsa 

mukaan siltaluokkiin, jotka vaikuttavat oletetun jalankulkijakuormituksen suuruuteen. 

Pystysuuntaisessa värähtelyssä kahden kuormitustyypin aiheuttamaa 

maksimikiihtyvyyttä verrataan maksimikiihtyvyyden raja-arvoon – mukavuuskriteeriin 

– joka riippuu sillan paikkaan ja käyttöön liittyvistä tekijöistä. Vaakavärähtelyiden 

osalta arvioidaan lock-in -ilmiön mahdollisuus massan ja vaimennuksen suhteeseen 

perustuvalla menetelmällä. 

Britannian kansallinen liite jakaa kevyen liikenteen sillat neljään siltaluokkaan taulukon 

13 mukaisesti perustuen niiden sijaintiin ja käyttöön. 
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Taulukko 13. Siltaluokat sekä suositellut ryhmäkoot ja väentiheydet BS NA EN 1991-2 

mukaan. 

Siltaluokka Käyttökohteet 

Kävelijä-

ryhmän 

koko 

Juoksija- 

ryhmän 

koko 

Väkijoukon 

tiheys 𝜌 
(henkilöä/m

2
) 

(kävellen) 

A 

Maaseudulla vähäisessä 

käytössä ja 

harvaanasutuilla alueilla. 
𝑁 = 2 𝑁 = 0 0 

B 

Esikaupunkialue, jolla on 

odotettavissa lievästi 

vaihtelevaa 

kuormitusintensiteettiä. 

𝑁 = 4 𝑁 = 1 0,4 

C 

Kaupunkialueen reitit, 

joilla on odotettavissa 

huomattavaa vaihtelua 

päivittäisessä käytössä 

(esimerkiksi toimistojen ja 

koulujen läheisyydessä). 

𝑁 = 8 𝑁 = 2 0,8 

D 

Pääreitit merkittäviin 

kokoontumistiloihin, 

kuten urheilustadioneille 

tai joukkoliikenteen 

asemille. 

𝑁 = 16 𝑁 = 4 1,5 

 

Yhden siltaa ylittävän jalankulkijan, tai jalankulkijaryhmän aiheuttama 

maksimikiihtyvyys sillassa lasketaan käyttäen harmonista pystysuoraa kuormaa 𝐹 [N], 

joka liikkuu kannen yli tasaisella nopeudella 𝑣𝑡. Kuorman laskemiseen käytetään 

kaavaa (54). 

𝐹 = 𝐹0𝑘(𝑓𝑣)√ 1 + 𝛾 (𝑁 − 1) sin(2𝜋𝑓𝑣𝑡), (54) 

missä 𝑁 on jalankulkijoiden määrä ryhmässä taulukosta 13, 

 𝐹0 on voiman referenssiarvo taulukosta 14 [N], 

 𝑓𝑣 on tarkastellun pystysuuntaisen muodon ominaistaajuus [Hz], 

 𝑘(𝑓𝑣) on kuvasta 21 saatava yhdistelmäkerroin, jonka avulla otetaan

 huomioon vaikutukset realistisemmasta jalankulkijakannasta, harmonisista

 vasteista ja jalankulkijan vasteherkkyyden suhteellisesta painoarvosta, 

 𝑡 on kulunut aika [s], 



54 

 

 𝛾 on pienennyskerroin kuvasta 22, joka huomioi jalankulkijoiden tahdin

 eriaikaisuuden vaimennuksen ja tehollisen jännevälin funktiona, 

 𝑆𝑒𝑓𝑓 on tehollinen jänneväli [m], 

 𝑆 on sillan jänneväli [m]. 

Tehollinen jänneväli 𝑆𝑒𝑓𝑓 lasketaan kaavalla 55 ominaismuotokohtaisesti kuvan 20 

avulla. Tässä voidaan aina käyttää konservatiivisena vaihtoehtona koko jänneväliä 

tehollisen jänneväli sijaan. 

𝑆𝑒𝑓𝑓 =
𝐴𝐴 + 𝐴𝐵

0,634𝛾𝑚𝑎𝑥
 , (55) 

missä  𝐴𝐴 on alueen 2 pinta-ala kuvasta 20, 

 𝐴𝐵 on alueen 1 pinta-ala kuvasta 20, 

 𝛾𝑚𝑎𝑥 on ominaismuodon suurimman siirtymän arvo kuvasta 20. 

𝜆 = 0,634
𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑆
 , (56) 

 

Kuva 20. Tehollisen jännevälin laskenta BS NA EN 1991-2 mukaan. 

 

Taulukko 14. Parametrit jalankulkijan vasteen laskentaan BS NA EN 1991-2 mukaan. 

Kuormaparametri Kävellen Juosten 

Referenssikuorma 𝐹0 280 N 910 N 

Jalankulkijan nopeus 1,7 m/s 3 m/s 
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Kuva 21. 𝑘(𝑓𝑣) ominaistaajuuden 𝑓𝑣 funktiona BS NA EN 1991-2 mukaan. Käyrä A on 

kävelijälle ja käyrä B juoksijalle. 

 

 

Kuva 22. Pienennyskerroin 𝛾, rakenteellisen vaimennuksen logaritmisen dekrementin 

𝛿 funktiona BS NA EN 1991-2 mukaan. Käyrät 1 ovat jalankulkijaryhmille ja 

käyrä 2 jalankulkijavirralle. Luvut käyrillä 1 ovat rakenteen tehollisia 

jännemittoja 𝑆𝑒𝑓𝑓. 
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Jalankulkijavirran tungosolosuhteissa aiheuttama sillan pystysuuntainen 

maksimikiihtyvyys voidaan laskea olettaen tasainen harmoninen pystysuuntainen 

kuormitus 𝑤 [N/m
2
] sillan kannen alalle. Kuorman annetaan vaikuttaa kannella 

tarpeeksi kauan vakiotilan syntymiseen seuraavasti: 

𝑤 = 1,8 (
𝐹0

𝐴
) 𝑘(𝑓𝑣)√

𝛾𝑁

𝜆
sin(2𝜋𝑓𝑣𝑡), 

(57) 

missä 𝑁 = 𝜌𝐴 = 𝜌𝑆𝑏 on jalankulkijoiden kokonaismäärä jaettuna alueelle 𝑆. 

 𝜌 on taulukon 13 mukainen väkijoukon tiheys, mutta tässä rajoitettuna

 maksimissaan 1 hlö/m
2
, 

 𝑏 on sillan leveys, jolle jalankulkijakuormitus kohdistuu [m]. 

 𝜆 on kaavalla 56 kuvan 20 avulla laskettava kerroin, jolla huomioidaan

 vain osan kuormituksesta vaikuttavan tarkasteltavalle muodolle

 suotuisasti. 

Jotta saataisiin aikaan epäsuotuisin mahdollinen vaikutus, tämä kuormitus tulisi jakaa 

kaikille oleellisille alueille sillalla ja kääntää vaikuttamaan alueittain tarkastellun 

muodon kannalta suotuisaan pystysuoraan suuntaan. 

Pystysuuntaisen kiihtyvyyden maksimin raja-arvo suositellaan laskettavan kaavasta 

(58): 

𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 = 1,0 𝑘1𝑘2𝑘3𝑘4 m/s
2
, (58) 

missä 𝑘1 on käyttökohdekerroin taulukosta 15, 

 𝑘2 on kerroin joka riippuu sillan merkittävyydestä kohteeseen pääsyn

 kannalta taulukosta 16, 

 𝑘3 on sillan korkeudesta riippuva kerroin taulukosta 17, 

 𝑘4 riippuu muista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän kokeman

 värähtelyn häiritsevyyteen. Tulisi määritellä projektikohtaisesti väliltä

 0,8 - 1,2. 

 



57 

 

Taulukko 15. Suositellut käyttökohdekertoimen 𝑘1 arvot BS NA EN 1991-2 mukaan. 

Siltaympäristö 𝑘1 

Pääväylä sairaalaan tai muu korkean herkkyyden väylä 0,6 

Pääväylä koululle 0,8 

Pääväylät urheilustadioneille tai muut korkean käyttöasteen 

väylät 
0,8 

Tärkeät kaupunkikeskukset 1 

Esikaupunkialue 1,3 

Maaseutuympäristö 1,6 

 

Taulukko 16. Suositellut 𝑘2 arvot BS NA EN 1991-2 mukaan. 

Väylän merkitys kohteeseen pääsyn kannalta 𝑘2 

Ainoa väylä kohteeseen 0,7 

Pääväylä kohteeseen 1 

Vaihtoehtoisia väyliä on käytettävissä 1,3 

 

Taulukko 17. Suositellut rakenteen korkeuskertoimen 𝑘3 arvot BS NA EN 1991-2 

mukaan. 

Sillan korkeus 𝑘3 

> 8 m 0,7 

4 m - 8 m 1 

< 4 m 1,1 

 

Vaakasuuntaiselle värähtelylle määritellään taajuusraja 1,5 Hz. Mikäli rakenteen 

vaakasuuntainen ominaistaajuus jää alle tämän, tulisi varmistaa ettei itseherätteistä 

vaakasuuntaista värähtelyä pääse syntymään. Tämä tehdään vertaamalla jalankulkijan 

massan vaimennusparametria 𝐷 stabiliteettirajaan, joka on määritetty kuvassa 23. 

Jalankulkijoiden massan vaimennusparametri 𝐷 lasketaan kaavasta (59): 
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𝐷 =
𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒𝜁

𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛
 , (59) 

missä 𝑚𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 on sillan massa pituusyksikköä kohti [kg], 

 𝑚𝑝𝑒𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛 on jalankulkijoiden massa sillan pituusyksikköä kohti

 käyttäen taulukon 13 mukaista väkijoukon tiheyttä ja olettaen yhden

 jalankulkijan massaksi 70 kg. 

 𝜁 = 𝛿/2𝜋 on rakenteellinen vaimennussuhde [%], 

 𝛿 on rakenteellisen vaimennuksen logaritminen dekrementti. 

 

Kuva 23. Vaakasuuntaisen lock-in stabiliteetin rajat BS NA EN 1991-2 mukaan. A -

akselilla on vaakavärähtelymuodon ominaistaajuus [Hz], B -akselilla on 

jalankulkijoiden massan vaimennusparametri 𝐷, alueella C rakenne on 

stabiili lock-in -ilmiön suhteen ja epästabiili alueella D. 
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4.3 Tanskan kansallinen liite standardiin EN 1991-2 

Tanskan kansallinen liite standardiin EN 1991-2 (DS/EN 1991-2 DK NA) sisältää 

värähtelymitoituksen kannalta mielenkiintoisen osa-alueen, jossa on käsitelty niin 

sanottua vandaalikuormitusta kevyen liikenteen silloille. Tanskan kansallinen liite 

perustuu JRC:n ja Sétran raportteihin, minkä vuoksi tässä käsitellään vain siinä 

esiintyvä vandaalikuormitustapaus eikä sitä käydä kokonaisuudessaan läpi. 

On mahdollista, että joukko ihmisiä yrittää tahallisesti ja koordinoidusti saada 

siltarakenteen värähtelemään resonanssissa hyppimisen, ponnahtelun tai kehon 

huojuttelun seurauksena. Kevyessä sillassa, jolla on pieni vaimennus, saattaa herätä 

voimakas dynaaminen vaste joka voi uhata rakenteellista eheyttä. Tämän vuoksi kevyen 

liikenteen sillat mitoitetaan murtorajatilassa kyseiselle kuormitukselle. Tällöin käytetään 

liikennekuormalle sekä materiaaleille tavanomaisia osavarmuuskertoimia ja kuormitusta 

ei yhdistellä muiden kuormitusten kanssa. Lisäksi todennetaan jännevaatimusten ja 

betonin halkeamaleveyden vaatimusten toteutuminen tavallisella yhdistelmällä, jossa 

osavarmuutena käytetään 1. Kuitenkin, mikäli todetaan, ettei koordinoitu hyppiminen 

aiheuta hyväksytyt ylittäviä värähtelyjä sillassa 20 s kuluessa, voidaan tämä 

kuormitustapaus jättää huomioimatta. 

Vandalismikuormituksessa oletetaan suoritettavan koordinoitua hyppimistä sillan 

kriittisessä kohdassa täydellisesti synkronoidussa sinimuotoisessa tahdissa taajuusvälillä 

𝑓𝑝 = 1,7–3,0 Hz. Yhden henkilön painoksi oletetaan 𝐺 = 800 N ja ryhmän kokona on 5 

henkilöä. Kuormituksen jaksonaika on 𝑇𝑝 jolloin taajuus 𝑓𝑝 = 1/𝑇𝑝. 𝑓𝑝 asetetaan 

rakenteen ominaistaajuuden suuruiseksi ja korkeammat harmoniset kerrat 𝑓𝑗 = 𝑗𝑓𝑝, 

missä 𝑗 = 1,2,3... Pystykuormitus määritetään Fourier -sarjan avulla: 

𝐹(𝑡) = 𝐺(1 + ∑ 𝛼𝑗 sin(2𝜋𝑓𝑖𝑡 − 𝜑𝑗))

∞

𝑗=1

, (60) 

missä  𝛼𝑗 ovat taajuuksiin 𝑓𝑗 liittyvät Fourier -kertoimet taulukosta 18, 

 𝜑𝑗 ovat vaihekulmat, jotka voidaan asettaa 𝜑1 = 0, 

𝜑2 = 𝜙3 = 𝜋(1 − 𝑓𝑝𝑡𝑝) 

 𝑓𝑝 on hyppimistaajuus, 



60 

 

 𝑡𝑝 on aika, jonka jalat ovat kosketuksissa sillan kanssa. 

Taulukko 18. Fourier -kertoimet pystysuuntaiselle värähtelylle DS/EN 1991-2 DK NA 

mukaan. 

Kuormitustapa 𝛼1 𝛼2 𝛼3 

Koordinoitu hyppiminen (vandalismi) 1,60 1,00 0,20 

Rytminen henkilökuorma 0,50 0,14 0,04 

 

Fourier -kertoimet voidaan vaaka- ja pituussuunnassa asettaa 10 %:iin 

pystysuuntaisesta. 

Samaa kuormitusmallia sovelletaan myös silloille, joita voidaan käyttää konserttien 

yhteydessä. Tällöin puhutaan rytmisestä henkilökuormasta. Tällöin käytetään täysin 

synkronoitua tasan jakautunutta kuormitusta 2–4 hlö/m
2
 oleellisille alueille, 𝑓𝑝 = 1.5–2.5 

Hz ja 𝐺 = 700 N. 

4.4 Sétra – Assessment of vibrational behavior of footbridges under 

pedestrian loading 

Ranskan teknisen liikenne-, tie- ja silta-, sekä tieturvallisuuslaitoksen Sétran raportti 

”Assessment of vibrational behavior of footbridges under pedestrian loading”, johon 

jäljempänä viitataan sanalla ”Sétra”, valmistui vuonna 2006 ja sen tarkoituksena oli 

koota senhetkinen tieteellinen ja tekninen tieto kevyen liikenteen siltojen dynaamisesta 

käyttäytymisestä jalankulkijoiden aiheuttamien kuormitusten vaikutuksen alaisena. 

Ennen tätä ei ollut tarjolla kevyen liikenteen siltojen dynaamista käyttäytymistä 

koskevaa säännöstöä tai se oli todettu puutteelliseksi. Erityisesti Lontoon Millenium 

Bridgen ja Pariisin Solferinon sillan tapausten jälkeen koettiin tarpeelliseksi luoda 

ohjeistusta kevyen liikenteen siltojen ei-toivottujen värähtelyjen välttämiseksi 

tulevaisuudessa. Sétra tarjoaa ohjeita ja suosituksia dynaamisen käyttäytymisen 

suunnitteluun ja suunnittelumenetelmäehdotuksen. (Sétra 2006) 
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Sétran menetelmässä mitoitus noudattaa kuvan 24 mukaista menetelmäkaaviota ja on 

jaettu viiteen vaiheeseen. 

1. Siltaluokan määritys. 

2. Mukavuustason valinta. 

3. Ominaistaajuuksien ja dynaamisen kuormituslaskennan tarpeen määritys. 

4. Mikäli tarpeen: laskenta dynaamisilla kuormituksilla. 

5. Projektin tai sillan muokkaaminen. 

 

Kuva 24. Mitoitusmenetelmäkaavio Sétran mukaan. 

 

4.4.1 Siltaluokan määritys 

Sillat jaetaan taulukon 19 mukaisesti neljään siltaluokkaan sijainnin ja odotettavissa 

olevan käytön mukaan. 
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Taulukko 19. Kevyen liikenteen siltojen luokat Sétran mukaan. 

Siltaluokka Kuvaus 

IV 

Vähäisesti käytetty, rakennettu harvaan asuttujen alueiden 

yhdistämiseen tai moottoriväylien pientareiden jatkuvuuden 

varmistamiseksi. 

III 

Tavanomaiseen käyttöön tarkoitettu, jonka saattaa toisinaan 

ylittää suurempi ryhmä, mutta joka ei koskaan ole kauttaaltaan 

kuormitettu. 

II 
Kaupunkialueen silta, joka yhdistää vilkkaasti liikennöityjä 

alueita, voi toisinaan olla kauttaaltaan kuormitettu. 

I 

Kaupunkialueen silta, joka yhdistää erittäin vilkkaasti 

liikennöityjä alueita (esimerkiksi joukkoliikenteen asemia) tai joka on 

toistuvasti tiiviiden väkijoukkojen käyttämä. 

 

4.4.2 Mukavuustason valinta 

Vaiheessa 2 sillan omistaja määrittelee haluamansa mukavuustason sillalle taulukon 20 

perusteella. Mukavuustasot liittyvät värähtelyn kiihtyvyysamplitudin suuruuteen, jonka 

kullakin tasolla katsotaan olevan hyväksyttävää. Mukavuustaso myös määrittelee 

kiihtyvyyden rajat. 

Taulukko 20. Kevyen liikenteen siltojen mukavuustasot Sétran mukaan. 

Mukavuustaso Kuvaus 

Maksimi 
Siltarakenteessa syntyvät kiihtyvyydet ovat 

käytännössä huomaamattomia käyttäjille. 

Keskiverto 
Siltarakenteessa syntyvät kiihtyvyydet ovat lähes 

huomaamattomia käyttäjille. 

Minimi 

Joissain harvoin esiintyvissä kuormitustilanteissa siltarakenteen 

kiihtyvyydet ovat käyttäjän huomattavissa, mutta eivät ole 

sietämättömiä. 
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Jos rakenteen ominaistaajuus on alueella, jolla riski resonoida jalankulkijoiden 

kuormituksen kanssa on merkityksetön, voidaan mukavuustaso automaattisesti 

määritellä saavutetuksi. 

Mukavuustasot määrittelevät rajat, joiden välille tason suhteen sallitut kiihtyvyydet 

asettuvat taulukoiden 21 ja 22 mukaisesti. Kiihtyvyydet ilmoitetaan väleinä 

mukavuustasojen epävarman ja subjektiivisen olemuksen vuoksi. Välit 1–3 viittaavat 

taulukon 20 tasoihin ja väli 4 tarkoittaa kelpaamatonta mukavuuden tasoa. Kiihtyvyys 

vaakasuuntaan rajoitetaan joka tapauksessa 0,1 m/s
2
 lock-in ilmiön välttämiseksi. 

 

Taulukko 21. Kiihtyvyysvälit pystysuuntaiselle värähtelylle Sétran mukaan [m/s
2
].  

Kiihtyvyysväli 0      0,5       1,0                                 2,5            

Väli 1 Max 
      

Väli 2 
  

Keski 
    

Väli 3 
    

Min 
  

Väli 4 
        

 

Taulukko 22. Kiihtyvyysvälit vaakasuuntaiselle värähtelylle Sétran mukaan [m/s
2
]. 

Kiihtyvyysväli 

 

0      0,1  0,15         0,3                                 0,8         

Väli 1 Max 
   

  

    

  

  

Väli 2 
 

  

  

  

Keski 

Väli 3 
 

  

  

Min 

Väli 4 
 

    

 

4.4.3 Ominaistaajuuksien ja dynaamisen kuormituslaskennan tarpeen määritys 

Luokan I–III silloille on syytä määrittää ominaistaajuudet pysty-, pitkittäis- ja 

poikkisuunnassa käyttäen massaoletuksena tyhjää siltaa ja siltaa, joka on koko kannen 

alalta kuormitettu olettaen yksi 700 N painava jalankulkija neliömetrille. Sillan riskiä 
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resonoida jalankulkijoiden kuormituksen tahdissa voidaan arvioida sen perusteella mille 

välille ominaistaajuus asettuu. Tästä riippuen puolestaan sitä, mitä kuormitustapauksia 

tutkitaan mukavuuskriteerin vahvistamiseksi. 

Siltarakenteen ominaistaajuudet on jaettu neljään taulukoiden 23 ja 24 mukaiseen 

taajuusalueeseen, joiden mukaan riskiä resonoida jalankulkijoiden kanssa arvioidaan. 

 Taajuusalue 1: huomattava riski resonoida. 

 Taajuusalue 2: keskiverto riski resonoida. 

 Taajuusalue 3: matala riski resonoida. 

 Taajuusalue 4: merkityksetön riski resonoida. 

Taulukko 23. Taajuusalueet pysty- ja pituussuuntaisille värähtelyille Sétran mukaan. 

Taajuusalue [Hz] 0            1              1,7            2,1            2,6              5            

Alue 1 
            

Alue 2 
            

Alue 3 
            

Alue 4 
            

 

Taulukko 24. Taajuusalueet poikkisuuntaisille värähtelyille Sétran mukaan. 

Taajuusalue [Hz] 0           0,3            0,5            1,1            1,3            2,5            

Alue 1 
            

Alue 2 
            

Alue 3 
            

Alue 4 
            

 

4.4.4 Mikäli tarpeen: kiihtyvyyksien laskenta dynaamisilla kuormituksilla 

Tarvittavat dynaamiset laskelmat määritellään siltaluokan ja ominaistaajuuden 

taajuusalueen mukaan kolmesta kuormitustapauksesta taulukon 25 mukaisesti: 
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Taulukko 25. Siltakohtaisesti käytettävät kuormitustapaukset Sétran mukaan. 

Liikenne Siltaluokka 

Taajuusalue 

1 2 3 

Harva III 

Kuormitustapaus 1 

 -  - 

Tiheä II Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 3 

Erittäin 

Tiheä 
I Kuormitustapaus 2 Kuormitustapaus 2 Kuormitustapaus 3 

 

Kuormitustapausta 1 käytetään ainoastaan siltaluokan III ja II silloille. Kyseessä on 

harvan ja tiheän väkijoukon malli, jossa kuormitus on tasaisesti jakautunut koko sillan 

kannen alueelle tiheydellä 0,5 hlö/m
2
 siltaluokassa III ja 0,8 hlö/m

2
 siltaluokassa II. 

Jalankulkijoiden määrä sillalla on siis kaavan (61) mukainen: 

𝑁 = 𝑆𝑑, (61) 

missä 𝑁 on jalankulkijoiden kokonaismäärä, 

 𝑆 on sillan kannen kokonaispinta-ala [m
2
], 

 𝑑 on jalankulkijoiden väentiheys sillalla [hlö/m
2
]. 

Jalankulkijoiden kokonaismäärä muutetaan kaavalla (62) ekvivalentiksi määräksi 𝑁𝑒𝑞, 

jolla otetaan huomioon, etteivät kaikki jalankulkijat sillalla kulje samassa tahdissa. 

𝑁𝑒𝑞 = 10,8√𝜁𝑁, (62) 

missä 𝜁 on kriittinen vaimennussuhde 

Sillan todennäköisyys resonoida jalankulkijoiden tahdissa huomioidaan 

pienennyskertoimella 𝜓 kuvan 25 mukaisesti. 
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Kuva 25. Pienennyskerroin 𝜓 pysty- ja pitkittäisvärähtelyille (vasemmalla), sekä 

poikittaisvärähtelyille (oikealla) kävelytapauksessa Sétran mukaan. 

 

Kuormitusmallin kaavat värähtelysuunnittain esitetään taulukossa 26 kuormana pinta-

alayksikköä kohti. Tämä kuormitus asetetaan vaikuttamaan tarkastellun 

värähtelymuodon kannalta suotuisaan suuntaan alueittain, jotta saadaan aikaan 

maksimaalinen vaikutus. Taulukossa 26 𝑛 on jalankulkijoiden kokonaismäärä sillalla. 

Taulukko 26. Kuormitusmallit harvalle ja tiheälle väkijoukolle Sétran mukaan. 

Taulukossa 𝑓𝑣 on pystyvärähtelyn, 𝑓𝑙 pitkittäisvärähtelyn ja 

𝑓𝑡vaakavärähtelyn ominaistaajuus. 

Värähtelysuunta Kuormitus neliömetrille 

Pysty 𝑑(280𝑁)cos(𝑓𝑣𝑡)10.8√𝜁/𝑛 𝜓 

Pitkittäin 𝑑(140𝑁)cos(𝑓𝑙𝑡)10.8√𝜁/𝑛 𝜓 

Poikittain 𝑑(35𝑁)cos(𝑓𝑡𝑡)10.8√𝜁/𝑛 𝜓 

 

Kuormitustapausta 2 käytetään ainoastaan silloille siltaluokassa I. Väkijoukon tiheytenä 

sillalla käytetään tässä tapauksessa 1 hlö/m
2
. Kuormitusmallilla otetaan huomioon 

väkijoukon tahdin taipumus samanaikaistua tiiviyden kasvaessa. Malli on muuten 

samanlainen kuormitustapauksen 1 kanssa, mutta jalankulkijoiden ekvivalentti määrä 

sillalla 𝑁𝑒𝑞 = 1,85√𝑁, eli kuormitusmalli on taulukon mukainen. 

 

 



67 

 

Taulukko 27. Kuormitusmallit erittäin tiheälle väkijoukolle Sétran mukaan. 𝑓𝑣 on 

pystyvärähtelyn, 𝑓𝑙 pitkittäisvärähtelyn ja 𝑓𝑡vaakavärähtelyn 

ominaistaajuus. 

Värähtelysuunta Kuormitus neliömetrille 

Pysty 280𝑁cos(𝑓𝑣𝑡)1,85√1/𝑛 𝜓 

Pitkittäin 140𝑁cos(𝑓𝑙𝑡)1,85√1/𝑛 𝜓 

Poikittain 35𝑁cos(𝑓𝑡𝑡)1,85√1/𝑛 𝜓 

 

Kuormitustapausta 3 käytetään siltaluokan I ja II silloille. Sitä käytetään taajuusalueella, 

jolla jalankulkijoiden tahdin toisen harmonisen kerran nähdään olevan mahdollinen. 

Jalankulkijoiden ekvivalenttina lukumääränä ja väentiheytenä käytetään siltaluokille 

ominaisia arvoja, mutta yksittäisen jalankulkijan aiheuttaman voiman suuruutta 

alennetaan 70 N:iin pystysuunnassa, 35 N:iin pitkittäissuunnassa ja 7 N:iin 

poikittaissuunnassa. Pienennyskerroin 𝜓 saadaan toisen harmonisen kerran tapauksessa 

kuvan 26 perusteella. 

 

Kuva 26. Pienennyskerroin 𝜓 pysty- ja pitkittäisvärähtelyille (vasemmalla) sekä 

poikittaisvärähtelyille (oikealla) kuormitustapauksessa 3 Sétran mukaan. 

 

Vaimennussuhteena laskennassa käytetään taulukon 28 rakennusmateriaalikohtaisia 

arvoja. 
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Taulukko 28. Vaimennussuhteet rakennusmateriaaleittain Sétran mukaan. 

Materiaali Kriittinen vaimennussuhde 

Raudoitettu betoni 1,3 % 

Jännitetty betoni 1,0 % 

Sekoitus 0,6 % 

Teräs 0,4 % 

Puu 1,0 % 

 

Mikäli rakenne koostuu useammasta materiaalista, vaimennussuhde voidaan laskea 

painotettuna keskiarvona taulukon arvoista ottaen huomioon kunkin materiaalin 

osuuden rakenteen ominaismuotokohtaisesta jäykkyydestä kaavan 63 mukaan: 

𝜁𝑚𝑜𝑑𝑒,𝑖 =
∑ 𝜁𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚 𝑘𝑚,𝑖

∑ 𝑘𝑚,𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚
 , (63) 

missä 𝑘𝑚,𝑖 on materiaalin m osuus rakenteen kokonaisjäykkyydestä muodossa 𝑖 

𝑘𝑚,𝑖:n määritys on käytännössä vaikeaa. Perinteisille, lähes muuttumattoman 

poikkileikkauksen omaaville silloille voidaan käyttää kaavaa 64: 

𝜁𝑚𝑜𝑑𝑒,𝑖 =
∑ 𝜁𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚 𝐸𝐼𝑚

∑ 𝐸𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚
 , (64) 

missä 𝐸𝐼𝑚 on materiaalin m osuus rakenteen poikkileikkauksen

 kokonaisjäykkyydestä. 

4.4.5 Projektin tai sillan muokkaaminen 

Mikäli sillan värähtelyominaisuudet osoittautuvat laskennassa puutteellisiksi tai 

epävarmoiksi, tulee uuden sillan suunnittelu aloittaa alusta ja valmiin sillan osalta 

ryhtyä toimenpiteisiin. Uusien siltojen osalta Sétran mukaan mielekkäin tapa vaikuttaa 

sillan värähtelyongelmiin on muokata siltarakenteen ominaistaajuutta. Raportti antaa 

tähän ohjeita erilaisten siltatyyppien osalta lähinnä jäykkyyden kasvattamiseksi 

olennaisessa suunnassa ilman merkittävää massan lisäystä. Betonirakenteiden osalta 
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mainitaan lujuuden lisääminen, mikä johtaa kimmokertoimen 𝐸 nousuun. Uusilla ja 

nykyisillä silloilla massan lisäys vaikuttaa käänteisesti verrannollisesti rakenteen 

kiihtyvyyteen, joten esimerkiksi raskaan betoni- tai asfalttikannen tekeminen parantaa 

värähtelyominaisuuksia. Dynaamisen käyttäytymisen parantamiseksi voidaan myös 

vaikuttaa rakenteelliseen vaimennukseen esimerkiksi ei-rakenteellisten osien, kuten 

tietynlaisten kaiteiden käytöllä. Rakennusmateriaali voidaan myös vaihtaa luonnostaan 

paremmin vaimentavaksi tai lisätä rakenteeseen vaimennuslaitteita jo suunnittelussa tai 

jälkeenpäin. 

4.5 Joint Research Centre – Design of Lightweight Footbridges for 

Human Induced Vibrations 

Joint Research Centren (JRC) raportti “Design of Lightweight Footbridges for Human 

Induced Vibrations”, johon jäljempänä viitataan lyhenteellä “JRC”, perustuu kahteen 

eurooppalaiseen Research Fund for Coal and Steel -järjestön rahoittamaan 

tutkimusprojektiin: SYNPEX - Advanced Load Models for Synchronous Pedestrian 

Excitation and Optimized Design Guidelines for Steel footbridges ja HIVOSS - Human 

induced vibrations of steel structures. Euroopan komission tiede- ja tietolaitoksen 

raporttina se lähtökohtaisesti esittää tutkimukseen perustuvaa eurooppalaista 

konsensusta aiheesta ja sitä on pitkälti käytetty tulevan Eurokoodiuudistuksen pohjana. 

Raportin kuvaaman suunnittelumetodologian mukaan määritellään suunnittelutilanne 

liikenneluokan sekä mukavuuskriteerien yhdistelmänä ja lasketaan rakenteen 

ominaistaajuudet sekä maksimikiihtyvyydet suunnittelutilanteiden mukaan. 

Maksimikiihtyvyyksiä verrataan suunnittelutilanteita vastaaviin mukavuuskriteereihin ja 

tarvittaessa tehdään rakenteeseen muutoksia. Raportissa suunnittelu on jaettu 

seitsemään vaiheeseen: 

1. Ominaistaajuuksien arviointi, 

2. Ominaistaajuuksien kriittisen välin tarkastus, 

3. Suunnittelutilanteen arviointi, 

4. Rakenteellisen vaimennuksen arviointi, 

5. Maksimikiihtyvyyden määrittely, 

6. Lock-in kriteerien täyttymisen tarkistus, 

7. Mukavuustason tarkastus. 
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4.5.1 Ominaistaajuuksien arviointi 

Rakenteen ominaistaajuudet voidaan laskea usealla menetelmällä ja suunnittelun 

alkuvaiheessa yksinkertaisillakin malleilla, mutta taajuuksien ollessa lähellä kriittistä 

väliä, tulisi ottaa käyttöön mahdollisimman realistinen numeerinen malli. Raportti 

suosittelee ottamaan jalankulkijoiden massan vaikutuksen huomioon vain jos se on 

suurempi kuin 5 % sillan kannen moodimassasta. Alle 5 %:n lisäyksen vaikutus 

rakenteen moodimassaan pienentää ominaistaajuutta alle 2,5 %, mikä on koko mallin ja 

todellisen mitatun rakenteen välisen virhemarginaalin sisällä. 

4.5.2 Ominaistaajuuksien kriittisen välin tarkastus 

Ominaistaajuuksien kriittiset välit, joilla rakenne on altis jalankulkijoista aiheutuvalle 

herätteelle, on esitetty taulukossa 29. Kun ominaistaajuus ei satu kriittiselle välille, ei 

rakennetta tarvitse mitoittaa jalankulkijoista aiheutuville värähtelyille. 

Taulukko 29. Rakenteen ominaistaajuuden kriittinen väli JRC:n mukaan. 

Värähtelyn suunta Taajuusväli 

Pysty 1,25–2,3 Hz 

Pitkittäin 1,25–2,3 Hz 

Poikittain 0,5–1,2 Hz 

Pysty ja pitkittäin (2. harmoninen kerta) 2,5–4,6 Hz 

 

Kun pysty- ja pitkittäissuuntaisella värähtelyllä otetaan huomioon myös kuormituksen 

taajuuden toinen harmoninen kerta, tulee kriittiseksi väliksi siis 1,25–4,6 Hz. 

4.5.3 Suunnittelutilanteen arviointi 

Suunnittelutilanteet arvioidaan liikenneluokan ja halutun mukavuusluokan perusteella. 

Liikenneluokilla arvioidaan määräävän kuormitustilanteen väentiheyttä sillalla taulukon 

30 mukaisesti. Liikenneluokat eivät kuitenkaan ota huomioon esimerkiksi 

jalankulkijoiden muodostelmia, paraateja tai marssivia sotilaita vaan ne on otettava 

muuten huomioon. 
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Taulukko 30. Suositellut liikenneluokat sillalla liikkuvan väentiheyden arviointiin 

JRC:n mukaan. 

Liikenneluokka Tiheys, 𝑑 [hlö/m2] Selitys 

TC 1 15:n jalankulkijan ryhmä Hyvin vähäinen liikenne 

TC 2 0,2 Vähäinen liikenne 

TC 3 0,5 Vilkas liikenne 

TC 4 1 Hyvin vilkas liikenne 

TC 5 1,5 Poikkeuksellisen vilkas liikenne 

 

Liikenneluokkien ominaispiirteitä ovat: 

 TC 1: Tiheys lasketaan jakamalla henkilöiden määrä sillalla sillan pinta-alalla. 

 TC 2: Kävely vapaata ja miellyttävää. Ohittaminen on mahdollista. Yksittäiset 

jalankulkijat voivat vapaasti valita tahtinsa. 

 TC 3: Kävely yhä rajoittamatonta. Ohittaminen voi olla ajoittaisesti estetty. 

 TC 4: Vapaus liikkua on rajattua. Kävely on estettyä. Ohittaminen ei ole enää 

mahdollista. 

 TC 5: Kävely epämukavaa. Tungostuminen alkaa. Omaa tahtiaan ei voi enää 

valita vapaasti. 

Mukavuusluokat on puolestaan jaettu neljään tasoon taulukon 31 mukaisesti. 

Taulukko 31. Määritetyt mukavuusluokat ja tavallisine kiihtyvyysväleineen JRC:n 

mukaan. 

Mukavuusluokka Mukavuustaso Pystysuunta 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 Vaakasuunta 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 

CL 1 Maksimi < 0,50 m/s
2
 < 0,10 m/s

2
 

CL 2 Keskimääräinen 0,5–1,00 m/s
2
 0,10–0,30 m/s

2
 

CL 3 Minimi 1,00–2,50 m/s
2
 0,30–0,80 m/s

2
 

CL 4 Kelpaamaton > 2,50 m/s
2
 > 0,80 m/s

2
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Tilanteiden selkeyttämiseksi mahdolliset suunnittelutilanteet suositellaan määriteltävän 

taulukon 32 esimerkin mukaan. 

Taulukko 32. Esimerkki mitoitustilanteiden määrittelystä JRC:n mukaan. 

Mitoitus- 

tilanne 
Kuvaus 

Liikenne- 

luokka 

Tapahtuman 

yleisyys 

Mukavuus- 

kriteeri 

1 Avajaiset TC4 Kerran CL3 

2 
Työmatka- 

liikenne 
TC2 Päivittäin CL1 

3 
Kuljeksija 

viikonloppuna 
TC1 Viikoittain CL2 

… … … … … 

 

4.5.4 Rakenteellisen vaimennuksen arviointi 

Rakenteellisena vaimennuksena käyttörajatiloissa suositellaan käytettävän taulukon 33 

mukaisia arvoja. 

Taulukko 33. Vaimennussuhteet rakennusmateriaaleittain käyttörajatilanteisiin JRC:n 

mukaan. 

Rakennetyyppi Minimi 𝜁 Keskimääräinen 𝜁 

Raudoitettu betoni 0,8 % 1,3 % 

Jännitetty betoni 0,5 % 1 % 

Teräs-betoni liittorakenne 0,3 % 0,6 % 

Teräs 0,2 % 0,4 % 

Puu 1 % 1,5 % 

Riippusilta 0,7 % 1 % 

 

4.5.5 Maksimikiihtyvyyden määrittely 

Siltarakenteen maksimikiihtyvyyden määrittämiseen JRC suosittelee käytettävän Single 

Degree of Freedom (SDOF) -menetelmää, FE -menetelmää tai vastespektrimenetelmää. 

SDOF- ja FE -menetelmiä varten tarvitaan harmonisen kuormituksen malli. JRC 

suosittelee käyttämään sillan kannelle tasaisesti jakautunutta kuormitusta, joka 
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muokataan vaikuttamaan tarkastellun värähtelymuodon kannalta suotuisaan suuntaan 

alueittain. Kuormituksen tulisi vaikuttaa siltarakenteen ominaistaajuudella. 

Tasaisesti jakautunut harmoninen kuormitus kävelijöistä lasketaan kaavasta (65): 

𝑝(𝑡) = 𝑃cos(2𝜋𝑓𝑠𝑡)𝑛′𝜓, (65) 

missä 𝑃 on yhden jalankulkijan aiheuttama staattinen kuorma taulukosta 34 [N], 

 𝑓𝑠 on askeltaajuus [Hz], 

 𝑛’ on jalankulkijoiden ekvivalentti lukumäärä taulukosta 34, 

 𝑆 on sillan kannen pinta-ala [m
2
], 

 𝜓 on pienennyskerroin taulukosta 34, joka ottaa huomioon

 todennäköisyyden, jolla askeltaajuus ja rakenteen ominaistaajuus

 kohtaavat. 

Taulukko 34. Parametrit harmonisen kuormituksen laskemiseen JRC:n mukaan. 

𝑃 [N] 

Pystysuunta Pituussuunta Poikkisuunta 

280 140 35 

Pienennyskerroin 𝜓 

 

Ekvivalentti jalankulkijoiden määrä n' kuormitetulla alueella 

TC 1–TC 3 𝑛′ =
10,8√𝜁𝑛

𝑠
 [1/m

2
] 

TC 4–TC 5 𝑛′ =
1,85√𝑛

𝑠
 [1/m

2
] 

 

missä 𝑛 on jalankulkijoiden määrä kuormitetulla alueella 𝑆 on 𝑛 = 𝑆𝑑. 
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Raportin liitteessä kerrotaan myös laskentamalli juoksijoista aiheutuvalle 

kuormitukselle. Siinä kuormitus ei ole tasaisesti jakautunut ja paikallaan harmonisesti 

vaikuttava, vaan nopeudella v sillan kannen ylittävä pistemäinen harmoninen kuorma. 

Tätä tosin pidettiin vielä raportin julkaisuvuonna 2009 hyvin haastavana mallintaa ja 

todennäköisesti se jouduttaisiin tekemään erikoistuneilla ohjelmistoilla, kuten ANSYS 

tai DYNACS. Juoksijakuormitus lasketaan kaavasta 66. 

𝑃(𝑡, 𝑣) = 𝑃cos(2𝜋𝑓𝑡)𝑛’ 𝜓, (66) 

missä 𝑃 on yhden juoksijan aiheuttama staattinen kuorma, 

 𝑓 on tarkasteltava ominaistaajuus [Hz]. 

Juoksijan nopeutena voidaan käyttää 3 m/s ja juoksijoiden ekvivalentti määrä 𝑛′ sillalla 

on juoksijatapauksessa juoksijoiden kokonaismäärä sillalla 𝑛. Pienennyskerroin 𝜓 

saadaan kuvasta 27 ja voimana 𝑃 käytetään pystysuuntaista kuormitusta 1250 N. 

Samassa kerrotaan, ettei juoksemisen vaakasuuntaisista komponenteista ole ilmeisesti 

tehty mittauksia. 

 

Kuva 27. Pystysuuntaisen kuorman pienennyskerroin juoksijatapauksessa JRC:n 

mukaan. 

 

SDOF -menetelmä on JRC:n raportissa esitetty vaihtoehtoinen numeerinen 

kiihtyvyyden laskentatapa. Rakenne voidaan jakaa useaan ekvivalenttiin yhden 

vapausasteen jousi-massa-systeemiin, joista jokainen edustaa yhtä rakenteen 

ominaistaajuutta. Näiden avulla lasketaan dynaamisen kuorman aiheuttama rakenteen 

maksimikiihtyvyys ominaistaajuuskohtaisesti. Laskentaan käytetään kaavaa 67: 



75 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
𝑝′π

𝑚′𝛿
=

𝑝′

2𝑚′𝜁
 , (67) 

missä 𝑝′ on yleistetty kuormitus, 

 𝑚′ on yleistetty massa, 

jotka saadaan kaavoista 68 ja 69. 

𝑚′ = ∫ 𝜇

𝐿𝐷

(𝜙(𝑥))2𝑑𝑥, (68) 

𝑝′ sin(𝜔𝑡) = ∫ 𝑝(𝑥)𝜙(𝑥)𝑑𝑥 ∗ sin (𝜔𝑡)

𝐿𝐷

. (69) 

Yleistetty massa, yleistetty kuormitus ja yleistetty liikkuva kuormitus yksinkertaisesti 

tuetulle palkille on ilmaistu taulukossa 35. 

Taulukko 35. Yleistetty (moodi)massa ja yleistetty kuorma JRC:n mukaan. 

Ominaismuoto 

Yleistetty 

massa 

Yleistetty 

jakautunut 

kuorma 

Yleistetty 

liikkuva 

kuorma 

Virittymisaika 

𝑚′ 𝑝′ 𝑝′ 𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑚 =  1 

𝜙(𝑥) = sin (
𝑥𝜋

𝐿
) 

𝐿

2
𝜇 

2𝐿

𝜋
𝑝(𝑥) 

2

𝜋
𝑃𝑚𝑜𝑣 

𝐿

𝑣
 

𝑚 = 2 

𝜙(𝑥) = sin (
2𝑥𝜋

𝐿
) 

𝐿

2
𝜇 

𝐿

𝜋
𝑝(𝑥) 

2

𝜋
𝑃𝑚𝑜𝑣 

𝐿

2𝑣
 

𝑚 = 3 

𝜙(𝑥) = sin (
3𝑥𝜋

𝐿
) 

𝐿

2
𝜇 

2𝐿

3𝜋
𝑝(𝑥) 

2

𝜋
𝑃𝑚𝑜𝑣 

𝐿

3𝑣
 

 

missä 𝑝(𝑥) on jakautunut kuormitus [kN], 

 𝑃𝑚𝑜𝑣 on liikkuva kuormitus [kN], 

 𝐿 on palkin pituus [m], 

 𝑚 on puoliaaltojen lukumäärä, 

 𝜙 ominaismuoto 

 𝜇 on massa pituusyksikköä kohti [kg/m], 

 𝑣 on kuormituksen etenemisnopeus rakenteen yli [m/s]. 
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Vastespektrimenetelmällä pyritään kuvaamaan yksinkertaisesti satunnaista kuormitusta 

ja systeemin vastetta tietyllä varmuustasolla. Menetelmä perustuu viiteen oletukseen: 

 Jalankulkijavirran keskimääräinen askeltaajuus 𝑓𝑠,𝑚 on sama kuin rakenteen 

tarkasteltava ominaistaajuus 𝑓𝑖 

 Sillan massa on tasaisesti jakautunut. 

 Rakenteen ominaismuodot ovat sinimuotoisia. 

 Kytkeytyneitä muotoja ei esiinny. 

 Rakenne käyttäytyy lineaaris-elastisesti. 

Rakenteen maksimikiihtyvyys lasketaan vastespektrimenetelmässä kaavalla 70. 

Huippukerrointa 𝑘𝑎,𝑑 käytetään muuttamaan kiihtyvyysvasteen normaalivaihtelu 𝛼𝑎  

karakteristiseksi maksimikiihtyvyydeksi 𝑎𝑚𝑎𝑥,𝑑. Eurokoodin mukaisessa 

käyttörajatilatarkastelussa käytetään 95 % fraktiilia 𝑘𝑎,95%. 

𝑎𝑚𝑎𝑥,𝑑 = 𝑘𝑎,𝑑𝛼𝑎, (70) 

missä 𝑘𝑎,𝑑 on huippukerroin, joka vastaa käyttörajatilatarkastelussa 𝑘𝑎,95% arvoja

 taulukosta 36, 

 𝜎𝑎 on kiihtyvyysvasteen normaalivaihtelu kaavasta 71 

𝜎𝑎
2 = 𝑘1𝜁𝑘2

𝐶𝜎𝐹
2

𝑚𝑖
′2  , (71) 

missä 𝑘1 =  𝑎1𝑓𝑖
2 + 𝑎2𝑓𝑖

2 + 𝑎3, 

 𝑘2 =  𝑏1𝑓𝑖
2 + 𝑏2𝑓𝑖

2 + 𝑏3, 

 𝑎1, 𝑎2,𝑎3, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 ovat vakioita taulukoista 36 ja 37, 

 𝑓𝑖 on tarkasteltava taajuus [Hz], 

 𝜁 on rakenteellinen vaimennus [%], 

 𝐶 on kuormitusspektrin maksimia kuvaava vakio taulukoista 36 ja 37, 

 𝜎𝐹
2 = 𝑘𝐹𝑛 on jalankulkijakuorman poikkeama, 

 𝑘𝐹 on vakio taulukoista 36 ja 37, 

 𝑛 = 𝑑𝐿𝐵 on jalankulkijoiden lukumäärä sillalla, 

 𝑚𝑖
′ on tarkasteltavan muodon 𝑖 moodimassa [kg]. 
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Taulukko 36. Vakiot pystysuuntaiselle kiihtyvyydelle JRC:n mukaan. 

𝑑 
[P/m

2
] 

𝑘𝐹 𝐶 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑘𝑎,95% 

≤ 0,5 1,20 ∙ 10
-2

 2,95 -0,07 0,6 0,075 0,003 -0,04 -1 3,92 

1 7,00 ∙ 10
-3

 3,7 -0,07 0,56 0,084 0,004 -0,045 -1 3,8 

1,5 3,34 ∙ 10
-3

 5,1 -0,08 0,5 0,085 0,005 -0,06 -1,005 3,74 

 

Taulukko 37. Vakiot vaakasuuntaiselle kiihtyvyydelle JRC:n mukaan. 

𝑑 
[P/m

2
] 

𝑘𝐹 𝐶 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑘𝑎,95% 

≤ 0,5 

2,85 ∙ 10
-4

 

6,8 -0,08 0,5 0,085 0,005 -0,06 -1,005 3,77 

1 7,9 -0,08 0,44 0,096 0,007 -0,071 -1 3,73 

1,5 12,6 -0,07 0,31 0,12 0,009 -0,094 -1,02 3,63 

 

Moodimassaa 𝑚′ voidaan vaihtoehtoisesti arvioida yksinkertaistetulla mallilla 

kiihtyvyysrajojen mukaan käyttäen kaavaa 72: 

𝑚𝑖
′ =

√𝑛(𝑘1𝜁𝑘2 + 1,65𝑘3𝜁𝑘4)

𝑎𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡
 , (72) 

missä 𝑚𝑖
′ on tarkasteltavan muodon moodimassa [kg], 

 𝑛 on jalankulkijoiden lukumäärä sillalla, 

 𝜁 on rakenteen suhteellinen vaimennus [%], 

 𝑘1, 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4 ovat vakioita taulukoista 38 ja 39. 

Taulukko 38. Vakiot pystysuuntaisen taivutuksen ja väännön moodimassalle JRC:n 

mukaan. 

𝑑 [P/m
2
] 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 

≤ 0,5 0,7603 

0,468 

0,05 

0,675 1 0,57 0,04 

1,5 0,4 0,035 
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Taulukko 39. Vakiot vaakasuuntaisen taivutuksen moodimassalle JRC:n mukaan. 

𝑑 [P/m
2
] 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑘4 

≤ 0,5 

0,1205 0,45 0,012 0,6405 1 

1,5 

 

4.5.6 Lock-in kriteerien täyttymisen tarkistus 

Vaakasuuntaisen lock-in -ilmiön riskiä voidaan arvioida laskemalla tähän liittyvä 

kriittinen lukumäärä jalankulkijoita sillalla kaavasta (73): 

𝑁𝐿 =
8𝜋𝜁𝑚′𝑓

𝑘
 , (73) 

missä 𝜁 on rakenteen suhteellinen vaimennus [%], 

 𝑚′ on tarkasteltavan muodon moodimassa [kg], 

 𝑓 on tarkasteltavan muodon ominaistaajuus [kg], 

 𝑘 = 300 Ns/m on London Millenium Bridgellä tehtyihin kokeisiin

 perustuva vakio, joka pätee taajuusalueella 0,5–1,0 Hz. 

Vaihtoehtoisesti Ranskassa tehdyissä kokeissa on havaittu lock-in -ilmiön laukaisevan 

kiihtyvyyden amplitudin 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑘−𝑖𝑛 olevan 0,1–0,15 m/s
2
 välillä. Mikäli siis sillan 

vaakasuuntainen kiihtyvyys sattuu tälle alueelle, on olemassa vaara lock-in ilmiön 

syntymiseen. 

4.5.7 Mukavuustason tarkastus 

Kun suunnittelutilanteiden ja niihin liittyvien kuormitusmallien mukaiset siltarakenteen 

maksimikiihtyvyydet on saatu laskettua, verrataan niitä taulukon 31 mukavuustasoihin. 

Mikäli taulukon tasoihin ei ylletä, tulisi harkita toimenpiteitä sillan dynaamisen 

käyttäytymisen parantamiseksi kuten: 

 massan modifiointi, 

 taajuuden modifiointi, 

 rakenteellisen vaimennuksen modifiointi, 

 vaimentimien lisääminen. 
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Jo rakennetun sillan värähtelyamplitudin hillitseminen on yksinkertaisinta rakenteellista 

vaimennusta lisäämällä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi vaimenninlaitteilla tai 

lisäämällä ei-rakenteellista osia, kuten päällysteitä tai käsijohteita. 

4.6 Kaavaillut muutokset Eurokoodiin 

Kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoitusta koskevat osat Eurokoodissa jakautuvat 

siis suunnitteluperusteisiin EN 1990, siltojen liikennekuormitusosaan EN 1991-2 sekä 

teräsrakenteisten siltojen standardiin EN 1993-2 ja puurakenteisten siltojen standardiin 

EN 1995-2.  

Euroopan unionin mandaattiin M/515 perustuen standardointijärjestö CEN aloitti työn 

Eurokoodien uudistamiseksi ja 4.11.2016 sen siltoja käsittelevä työryhmä Horizontal 

Group - Bridges (HG-B) sai raporttinsa valmiiksi. Tähän raporttiin on koottu ehdotuksia 

Eurokoodien siltoja käsittelevien osien uudistamiseksi sekä kehittämiseksi ja näitä 

ehdotuksia tullaan suurella todennäköisyydellä sisällyttämään uudistettaviin 

Eurokoodeihin. HG-B:n raportti perustuu vahvasti Eurokoodien kehittämiseksi tehtyyn 

JRC:n raporttiin Design of Lightweight Footbridges for Human Induced Vibrations. 

Euroopan komission tiede- ja tietolaitoksen raporttina se puolestaan lähtökohtaisesti 

esittää tutkimukseen perustuvaa eurooppalaista konsensusta aiheesta. (HG-B 2016; 

CEN/TC 250 2013). Tulevilla muutoksilla Eurokoodeihin pyritään uuden 

nykyaikaisemman mitoitusmenettelyn tuomisen lisäksi yhtenäistämään kevyen 

liikenteen siltojen värähtelymitoitusta eri runkomateriaalien välillä.  HG-B:n raportti 

suosittelee sisällyttämään uudistetut ohjeet koodeihin EN 1990 sekä EN 1991-2. 

Dynaamiset kuormitusmallit jalankulkijoille sijoitetaan kuormitusosaan EN 1991-2 ja 

näitä käytetään suunnitteluperusteisiin EN 1990 liite A2 sisällytettävien 

suunnittelutilanteiden, soveltamissääntöjen ja muiden ohjeiden mukaisesti. Mitoituksen 

kannalta tärkeän liite A2:n laatiminen alkaa keväällä 2017. HG-B:n ehdottamat 

muutokset noudattavat joitain yksityiskohtia lukuun ottamatta JRC:n raportissa esitettyä 

mitoitusohjetta. Dynaamisissa kuormitusmalleissa erona JRC:n raporttiin HG-B 

ehdottaa muun muassa BS NA EN 1991-2:sta löytyvien yksittäisten juoksijoiden ja 

kävelijöiden sekä juoksija- ja kävelijäryhmien kaltaisten dynaamisten kuormitusmallien 

käyttöä yhtenä mallina mukavuuskriteerien tarkistuksessa. Nopeudella v sillan kannen 

yli liikkuvia dynaamisia kuormia ei pidetä enää liian haastavina. Kuitenkin halutaan 

antaa mahdollisuus käyttää sillalla kriittiseen paikkaan sijoitettavaa harmonista 
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kuormitusta, jota voitaisiin redusoida turhan konservatiivisuuden välttämiseksi. HG-B 

ehdottaa myös Tanskan mallin mukaista neljättä kuormitusmallia, jolla tarkistettaisiin 

sillan kestävyys pienten ryhmien tahallisen synkronoidun hyppimisen varalta 

murtorajatilassa. EN 1990 liite A2:een tuleva muu kuin dynaamisia kuormitusmalleja 

koskeva materiaali pitäisi sisällään ohjeelliset perusteet mukavuusluokan valitsemista 

varten, mikä sisältäisi: 

 suunnittelutilanteen, 

 siltapaikan, 

 vaihtoehtoisten reittien käytettävyyden, 

 rakenteen korkeuden, 

 kaidetyypin, 

 kävelypinnan laadun, 

 käyttäjän odotukset sillan värähtelyä kohtaan. 

Mukavuusluokan lopulliset valitsemisperusteet olisivat kuitenkin kansallisesti 

määriteltävissä. Lock-in -ilmiön välttämiseksi käytettävänä menetelmänä olisi toinen 

JRC:n raportin mukainen, tai Britannian kansallisen liitteen mukainen menetelmä. Näitä 

kolmea, tai kahta näistä voitaisiin esittää myös vaihtoehtoisina. Rakenteellisena 

vaimennuksena HG-B ehdottaa käytettävän ainoastaan taulukon 33 mukaisia 

materiaalikohtaisia minimiarvoja tavanomaisille värähtelyille, sillä nämä ovat tyypillisiä 

testeillä saatuja minimiarvoja. Suurille, kuten tahallisesta synkronoidusta hyppimisestä 

johtuville värähtelyille, käytettäisiin puolestaan suurempia arvoja. 

Huhtikuussa 2017 Eurokoodien uudistustyössä päätös oli tehty kevyen liikenteen 

siltojen värähtelymitoitukseen liittyen jakaa mitoituksen osat kahteen standardiin EN 

1991-2 ja EN 1990, kuten HG-B suositteli. EN 1991-2:n toisessa luonnoksessa, joka on 

päivätty 17.5.2017, dynaamisten kuormitusten mallit jalankulkijoille on sijoitettu 

kappaleeseen 5.7, kuten niistä kertova osa tämän tutkimuksen aikana voimassa 

olleessakin standardissa. Tässä luonnoksessa jalankulkijoiden kuormitusmalleja on 

esitetty neljä kappaletta, jotka ovat: 
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 harmoninen kuormitusmalli jalankulkijavirralle, 

 harmoninen kuormitusmalli kävelijöille, 

 harmoninen kuormitusmalli juoksijoille, 

 pienten ryhmien tahallinen sillan herättäminen. 

Kuormitusmalli jalankulkijavirralle on vastaava, kuin JRC:ssä esitetty. Juoksijalle ja 

juoksijaryhmille kuormitusmalli on myös vastaava JRC:n kanssa siten, että 

juoksijaryhmien koot on BS NA EN 1991-2:ta mukaillen asetettu liikenneluokittain 

TC1 = 0, TC2 = 0, TC3 = 1, TC4 = 2, TC5 = 4. Kävelijöiden kuormitusmalli on 

puolestaan vastaava edellä mainitun juoksijamallin kanssa siten, että kävelijän nopeus 

𝑣 = 1,7 m/s ja ryhmien koot ovat BS NA EN 1991-2:ta mukaillen TC1 = 1, TC2 = 2, 

TC3 = 4, TC4 = 8, TC5 = 16. Voiman amplitudi kävelijälle ja pienennyskertoimen 𝜓 

arvot ovat taulukon 34 mukaiset. Pienten ryhmien tahallisen sillan herättämisen, eli 

vandaalikuormituksen mallissa on käytetty DS/EN 1991-2 DK NA:n vastaavan mallin 

yksinkertaistusta, jossa kolmesta viiteen henkilöä, joiden paino on 800 N, hyppivät 

sillan kriittisessä kohdassa täydellisesti synkronissa sillan ominaistaajuuden kanssa 

taajuusvälillä 1,7–3,0 Hz. Rakenteen kestävyys tahalliselle sillan herättämiselle tulisi 

tarkastaa murtorajatilassa. (CEN/TC 250/SC 1 2017). 

Huhtikuussa 2017 tähän tutkimukseen liittyen käydyssä kokouksessa esitettiin 

jalankulkijaryhmien yksinkertaistetun paikallaan vaikuttavan mallin yhteydessä 

mahdollisuutta käyttää ekvivalenttina jalankulkijamääränä 𝑛′ = √𝑛, jolla tämän 

kuormituksen suurta konservatiivisuutta voitaisiin vähentää ja se vastaisi paremmin 

liikkuvaa kuormitusta. (Ohjausryhmän kokous 20.4.2017). 

Elokuussa 2017, uudessa luonnosversiossa EN 1991-2:een muutoksena oli nopeudella 𝑣 

liikkuvien kävelijä- ja juoksijakuormitusmallien ryhmän koon redusointi, jolloin 

henkilöiden ekvivalentiksi määräksi asetettiin 𝑛′ =  √𝑛. Muina muutoksina olivat 

jalankulkijavirran TC1:n muuttaminen samaan muotoon muiden jalankulkijavirtojen 

kanssa henkilömäärällä 𝑑 = 0,1/m
2
, sekä dynaamisen kuormakertoimen 1,6 lisääminen 

vandaalikuormituksessa henkilöiden painoon. (Lilja 2017a). 

EN 1990 kappaleen A.2.4.3 alustava luonnos kevyen liikenteen siltoja koskien 

heinäkuulta 2017 noudattaa pitkälti JRC:n ohjetta, jota on muokattu pääasiassa HG-B:n 

suosituksien mukaan. Kappale on ala-otsikoitu JRC:n ohjetta mukaillen osiin: 
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 A.2.4.3.1 Soveltamisala, 

 A.2.4.3.2 Ominaistaajuuden kriittinen väli, 

 A.2.4.3.3 Dynaamiset kuormitusmallit ka liikenneluokat, 

 A.2.4.3.4 Mukavuuskriteerit, 

 A.2.4.3.5 Rakenteellisen vaimennuksen arviointi, 

 A.2.4.3.6 Mitoitustilanteet. 

 A.2.4.3.7 Ohjeita analyysiin. (Lilja 2017b). 

Ensimmäisessä osassa todetaan, että rakenne tarkastetaan jalankulkijoista syntyville 

värähtelyille käyttömukavuuden suhteen, lock-in -ilmiön varalle ja ettei tahallinen sillan 

herättäminen saa siltaa sortumaan. Kappaleen A.2.4.3 määrittelyjä käytetään yhdessä 

kuormitukset määrittelevän EN 1991-2 kappaleen 5.7 kanssa ja kuormitusmalleiksi 

suositellaan harmonisia kuormituksia, joskin muitakin malleja voidaan käyttää. 

A.2.4.3.1:ssä selitetään myös, että värähtelyjen kokeminen on subjektiivista ja tämä 

vaikuttaa sopivien kiihtyvyyden rajojen asettamiseen. (Lilja 2017b). 

Kappaleessa A.2.4.3.2 kerrotaan kriittiset taajuusvälit, jotka ovat samat kuin JRC:ssä, 

näiden lisäksi vandaalikuormitukselle annetaan taajuusväli 1,7–3 Hz. Juoksijoista 

mainitaan, että kuormitus voi muodostua hyvin vaativaksi, joten sitä ei tulisi 

systemaattisesti tarkastella. Tämä sen vuoksi, että juoksijan vaikutusaika sillalla on 

usein niin lyhyt, että resonanssi sillan kanssa ei ehdi syntyä ja näin ollen juoksijat 

voidaan päättää jättää projektikohtaisesti tarkastelematta. Tahallisen sillan herättämisen 

kerrotaan olevan onnettomuusrajatilainen ongelma, sillä kasvavat värähtelyn amplitudit 

kasvattavat vaimennusta, minkä vuoksi amplitudin kasvun pysähtyminen saa henkilöt 

lopettamaan herättämisen voimien ehtyessä ja rakenteen väsyminen ei muodostu 

merkittäväksi. (Lilja 2017b). 

Kolmannessa osassa viitataan EN 1991-2:een kuormitusmallien ja liikenneluokkien 

osalta. Neljännessä osassa on esitetty mukavuusluokat, jotka ovat vastaavat kuin 

JRC:ssä ja mukavuusluokan valintaan vaikuttaviksi tekijöiksi on listattu 

 mitoitustilanne, 

 sillan sijainti, 

 vaihtoehtoisten reittien käyttömahdollisuus, 

 rakenteen korkeus, 
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 kaiteiden rakenne ulkonäöllisesti, 

 kävelypinnan laatu, 

 altistusaika, 

 alapuolisen maaston luonne, 

 altistustapa (istuen, seisten, kävellen), 

 sillan ulkonäöstä johtuvat odotukset värähtelyä kohtaan. (Lilja 2017b). 

Rakenteellisen vaimennuksen valinnaksi pienille värähtelyille ehdotetaan JRC:stä ja 

HG-B:stä poiketen liukuvaa vaimennuskerrointa, valittavaksi JRC:ssä esitettyjen 

minimi- ja keskimääräisten vaimennussuhteiden väliltä. Tässä voitaisiin käyttää hyväksi 

aiempaa tietoa samankaltaisista rakenteista, jolloin vaimennussuhteen voisi valita 

minimiä suuremmaksi. Suurille värähtelyille suhteet ovat samat. Vaimennuksen 

valinnan merkitystä myös painotetaan mitoituksen lopputuloksen kannalta ja annetaan 

ohjeita vaimennuksen arviointiin. (Lilja 2017b). 

Mitoitustilanteista kertovassa osassa sanotaan, että pysty- ja vaakasuunteiset värähtelyt 

tulee tarkastaa, mikäli rakenteen ominaistaajuudet osuvat edellä mainituille kriittisille 

väleille. Osassa annetaan ohjeita mitoitustilanteiden määrittämiseen ja 

esimerkkitilanteita taulukon muodossa, joka mukailee JRC:n raportin mukaista 

mitoitustilanteiden esitystä sillä poikkeuksella, että liikenneluokat ilmoitetaan 

herätemallien mukaan virta- (A), kävelijä- (B) ja juoksijatyyppeinä (C). Näiden 

mitoitustilanteiden valintaan liittyen korostetaan voimakkaasti kommunikointia sillan 

tilaajan kanssa haluttujen ja realististen värähtelyominaisuuksien saavuttamiseksi sekä 

vaimentimiin varautumisen mahdollisuudesta. (Lilja 2017b). 

Osaa A.2.4.3.7 ei tässä vaiheessa vielä ollut ehditty aloittaa (Lilja 2017b). 
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5 SILLAN VÄRÄHTELYANALYYSI 

Sillan värähtelyanalyysin tarkoituksena oli etsiä suunnittelun kannalta ongelmallisia 

kohtia ehdotetun eurokoodimuutoksen mitoitusprosessissa ja tutkia ryhmäherätteen 

ekvivalentin jalankulkijamäärän, käyttökelpoisuutta. Ekvivalentilla jalankulkijamäärällä 

tarkoitetaan tässä liikkuvien kuormitusten vaihtoehtoiselle yksinkertaiselle paikallaan 

vaikuttavalle konservatiiviselle kuoritukselle tarkoitettua määrää √𝑛, jota verrattiin 

redusoimattomaan liikkuvaan kuormitukseen. 

Värähtelyanalyysi tehtiin käyttäen FE -menetelmää ja SDOF -menetelmää. Analyysi 

suoritettiin ehdolla olevan Eurokoodiuudistuksen heinäkuussa 2017 käytössä olleita 

luonnoksia ja päivityksiä hyväksi käyttäen, käytännössä siis kappaleessa 4.6 esitetyn 

huhtikuun luonnoksen mukaisesti edellä mainittua ekvivalenttia jalankulkijamäärää 

lukuun ottamatta. Tässä tutkimuksessa analyysi suoritettiin JRC:n ohjetta mukaillen 

seuraavissa vaiheissa: 

1. Rakennemallien määritys. 

2. Ominaistaajuuksien laskenta ja vertaus kriittisiin taajuusväleihin. 

3. Mitoitustilanteen ja herätteiden määritys. 

4. Vaimennuksen ja maksimikiihtyvyyksien määritys. 

5. Lock-in kriteerien tarkistus. 

6. Mukavuustason tarkistus ja tarvittaessa rakenteen muutos. 

5.1 Rakennemallit 

Värähtelyanalyysiä varten kuvitteellinen rakenne, johon jäljempänä viitataan 

”referenssirakenteena”, mitoitettiin Eurokoodin mukaisesti (liite 1) ja on täten myös 

käytännössä toteutettavissa päällysrakenteen osalta. Siltatyypiksi valittiin 

betonikantinen liittopalkkisilta. Tämäntyyppisellä sillalla värähtelyongelmat ovat 

potentiaalisempia kuin betonisilloilla, yleensä hoikemman rakenteensa vuoksi. Toisaalta 

rakenteen haluttiin sisältävän myös betonia osittain, sillä betoniin liittyy siltojen 

värähtelyn kannalta mielenkiintoisia ominaisuuksia. Näin ollen teräs-betoni -

liittorakenne vaikutti luonnolliselta valinnalta. Sillan jänneväliksi haluttiin suhteellisen 

tavallinen pituus, jolloin päädyttiin 28 metriin. Poikkileikkaus puolestaan luotiin 
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tarkoituksenmukaisesti siten, että rakenteen alimmat ominaistaajuudet osuvat kriittisille 

alueille jalankulkijoiden ja juoksijoiden askeltaajuuden kanssa. Näin 

värähtelymitoituksen nykyiset ongelmat saadaan tehokkaammin esiin. Poikkileikkaus, 

jonka yksityiskohdat ovat nähtävissä kuvissa 28 ja 29, pidettiin vakiona koko sillan 

matkalla tutkimuksen yksinkertaistamiseksi. Teräs ja betoniosan leikkausliitos oletettiin 

täydelliseksi. Sillankaiteena käytettiin TIEH H2 sillankaidetta säleiköllä, jonka massa 

on 46,6 + 17,5 kg/m ja kannen päällysteenä kuvan 30 mukaista asfalttibetonipäällystettä 

massaltaan 155 kg/m
2
. 

 

Kuva 28. Poikkileikkaus. 

 

 

Kuva 29. Reunapalkki ja kannatinpalkki. 
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Kuva 30. Mastiksieristeinen asfalttibetonipäällysteinen pintarakenne (NCCI 1). 

 

Rakenteessa on lähtökohtaisesti käytetty materiaaleina betonia C30/37, terästä S355 

sekä betoniterästä B500B joiden ominaisuudet ovat taulukossa 40. Taulukosta on syytä 

huomioida betonin kimmokerroin, joka on asetettu Eurokoodin soveltamisohje NCCI 

4:n mukaisesti 𝐸𝑐𝑚 = 𝐸/18 viruman ja kutistuman huomioimiseksi. 

Taulukko 40. Materiaaliominaisuudet. 

 Suure Betoni C30/37  Suure Teräs S355 

𝑔𝑐 [kN/m
3
] 25 𝑔𝑠 [kN/m

3
] 78,5 

𝜌𝑐 [kN/m
3
] 2400 𝜌𝑠 [kN/m

3
] 7850 

𝐸𝑐𝑚 [GPa] 11.67 𝐸 [GPa] 210 

𝜈𝑐 [-] 0,2 𝜈𝑠 [-] 0,3 

𝐺𝑐 [GPa] 4,862 𝐺𝑠 [GPa] 80,77 

  

 

  

 𝑓𝑐𝑘 [MPa] 30 𝑓𝑦 [MPa] 355 

𝑓𝑐𝑑  [MPa] 25,5   

 𝑓𝑐𝑡𝑚  [MPa] 2,9   

 𝑓𝑐𝑚  [MPa] 38   

  

Rakenteen värähtelyanalyysiä varten luotiin Sofistik -ohjelmistolla (V 16.09 - 33, SP 

2016 - 9) FE -rakennemalli, jonka kannatinpalkeissa ja reunapalkeissa on käytetty 

palkkielementtejä (yhteensä 464 kpl) sekä kansilaatassa kuorielementtejä (1344 kpl) 

(kuva 31). Kaiteiden ja päällysteen jäykkyyttä ei huomioitu laskennassa, vaan ne olivat 

mukana ainoastaan massana. Kaiteiden painoksi asetettiin 0,629 kN/m kansilaatan 

reunoihin. Päällysteen painoksi asetettiin kansilaatan alueelle 1,52 kN/m
2
. Sillan tuet 

mallinnettiin käyttäen jousielementtejä (12 kpl) jotka oletettiin nivelellisiksi siten, että 
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toisella tuella on vapausaste myös 𝑥 -suunnassa ja suunnissa, joissa ei haluttu siirtymää 

tapahtuvan, käytettiin hyvin suurta jousivoimaa (taulukko 41). 

Taulukko 41. Reunaehdot referenssirakenteelle 

Vapausaste 
Jäykkyys 

Tuki 1 [kN/m] Tuki 2 [kN/m] 

ux 1*10
8
 0 

uy 1*10
8
 1*10

8
 

uz 1*10
8
 1*10

8
 

mx 0 0 

my 0 0 

mz 0 0 

 

 

Kuva 31. FEM -rakennemalli referenssirakenteelle. 

 

Massaan ja jäykkyyteen liittyvät Rayleigh’n vaimennusparametrit 𝛼 ja 𝛽 laskettiin 

vaimennussuhteen avulla kaavoilla (74) ja (75).  

𝛽𝑛 =
2𝜁

𝜔𝑛 + 𝜔𝑛+1
 , (74) 

𝛼𝑛 = 𝜔𝑛𝜔𝑛+1𝛽𝑛. (75) 
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SDOF -menetelmän ratkaisu yleisessä tapauksessa esitettiin luvussa 2. Tutkimuksessa 

käytetty yksinkertainen vakiopoikkileikkauksinen rakenne voidaan ajatella Euler-

Bernoulli -palkkiteorian mukaisena nivelellisesti tuettuna palkkina, jolloin ensimmäinen 

taivutusmuoto on 𝜙(𝑥) = 𝑠𝑖𝑛(𝜋𝑥/𝐿) ja siten moodikohtainen jäykkyys, massa ja 

vaimennus ovat: 

�̃�1 = ∫ 𝐸𝐼[𝜙′′(𝑥)]2𝑑𝑥
𝐿

0

= 𝐸𝐼
𝜋4

2𝐿3
 , (76) 

�̃�1 = ∫ 𝑐[𝜙(𝑥)]2𝑑𝑥
𝐿

0

=
𝑐𝐿

2
 , (77) 

�̃�1 = ∫ 𝜌𝐴[𝜙(𝑥)]2𝑑𝑥 =
𝑀

2
 

𝐿

0

, (78) 

sekä vaimennussuhde 

𝜁1 =
�̃�1

2√�̃�1�̃�1

. (Niemi et al. 2017). (79) 

5.2 Ominaistaajuudet ja -muodot 

Sofistikissa riittävän monta ominaistaajuutta ja muotoa laskettiin DYNA -moduulissa 

moodisuperpositiolla (esitetty yleisessä tapauksessa luvussa 2) ja yhtälöiden ratkaisuun 

käytettiin Lanczosin menetelmää. Päällyste ja kaiteet huomioitiin muuttamalla 

kuormitusten omapainot massaksi. 

Ominaistaajuuden ja -muodon laskenta SDOF -menetelmällä yleisessä tapauksessa 

esitettiin luvussa 2. Euler-Bernoulli -palkkiteorian mukaiselle palkille moodijäykkyys ja 

moodimassa esitettiin edellisessä kappaleessa ja siten ominaiskulmataajuus 

𝜔1 = √
�̃�1

�̃�1
=

𝜋

2
√

𝐸𝐼

𝑀𝐿3
 (80) 

ja edelleen ominaistaajuus 
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𝑓1 =
𝜔1

2𝜋
=

𝜋

2
√

𝐸𝐼

𝑀𝐿3
. (81) 

Puhtaiden taivutusmuotojen osalta ominaistaajuudet voidaan johtaa seuraavasti: 

𝑓𝑛 =
𝜔𝑛

2𝜋
=

𝜋𝑛2

2
√

𝐸𝐼

𝑀𝐿3
. (82) 

5.3 Herätteet ja mitoitustilanne 

Herätteet valittiin JRC:n raportin ja ehdolla olevan eurokoodiuudistuksen mukaisesti 

olettaen siltapaikan olosuhteet lähtökohtaisesti NA to BS EN 1991-2:2003 kuvaaman 

bridge class B:n kaltaisiksi, eli kyseessä on esikaupunkialueen sijainti, jolla on 

odotettavissa ajoittain lievästi vaihtelevaa kuormitusintensiteettiä. Tämän lisäksi 

kohteelle ominaisia herätteiden valintaan vaikuttavia piirteitä oletettiin olevan: 

 Avajaisiin ei ole odotettavissa suurta ihmismäärää. 

 Silta on suositun lenkkeilymaaston lähettyvillä. 

 Lähellä ei ole kouluja, eikä työmatkaliikennettä ole odotettavissa runsaasti. 

 Viikonloppuisin lähipuisto on suosittu illanviettopaikka. 

Mukavuusluokan valinnassa huomioidaan näiden tekijöiden lisäksi: 

 Lähellä ei ole sairaaloita yms. herkkiä kohteita. 

 Silta tulee olemaan pääväylä kohteeseen, muttei ainoa. 

 Sillan korkeus on kohtuullinen. 

 Kaidetyyppi ei ole tavanomaista läpinäkyvämpi (kuva 32). 

 Asfalttipinta on suhteellisen pitävä. 

 Silta näyttää tavanomaiselta värähtelyalttiuden suhteen. 
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Kuva 32. Havainnekuva TIEH H2 sillankaiteesta säleiköllä (LO 25/2012). 

 

Edellä mainittujen tekijöiden perusteella päädyttiin taulukon 42 mukaisiin 

mitoitustilanteisiin ja mukavuuskriteereihin. Taulukko mukailee JRC:n raportin 

mukaista mitoitustilanteiden esitystä sillä poikkeuksella, että liikenneluokat ilmoitetaan 

herätemallien mukaan virta- (A), kävelijä- (B) ja juoksijatyyppeinä (C). 

Taulukko 42. Mitoitustilannetaulukko. 

Mitoitus- 

tilanne 
Kuvaus 

Liikenne- 

luokka 

Henkilö- 

määrä 

Tapahtuman 

yleisyys 

Mukavuus- 

kriteeri 

MT1 Avajaiset TC3A 0,5/m
2
 Kerran CL3 

MT2 Kävelijäryhmä TC3B 4 
Useita kertoja 

viikossa 
CL2 

MT3 Kävelijävirta TC2A 0,2/m
2
 Viikoittain CL2 

MT4 Juoksija TC3C 1 
Useita kertoja 

päivässä 
CL2 

MT5 Vandalismi - 5 Harvemmin MRT 

 

Sillan yli nopeudella 𝑣 liikkuvat herätteet eli ryhmät ja yksittäiset kulkijat tutkittiin sekä 

todenmukaisina liikkuvina kuormina, että redusoituina paikallaan vaikuttavina 

kuormina rakenteen kriittisessä kohdassa. Kuormitusmalleja esitettiin kappaleessa 3.3, 

SDOF -menetelmällä Euler-Bernoullin palkkiteorian mukaiselle palkille yleistetty 

sinimuotoinen kuormitus määritellään: 

                      𝑓(𝑡) = ∫ 𝑓(𝑥, 𝑡)𝜙
𝐿

0

(𝑥)𝑑𝑥.  (83) 

Tasaisen, pistemäisen, ja liikkuvan pistemäisen kuorman yhtälöt palkille voidaan 

puolestaan kirjoittaa: 
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𝑓1(𝑥, 𝑡) = 𝑝1 sin(𝜔𝑡), (84) 

𝑓2(𝑥, 𝑡) = 𝑃2𝛿 (𝑥 −
𝐿

2
) sin(𝜔𝑡), (85) 

𝑓3(𝑥, 𝑡) = 𝑃3𝛿(𝑥 − 𝑣𝑡) sin(𝜔𝑡), (86) 

 

missä 𝛿 on Diracin deltafunktio, 

 𝑝1 = 𝑃𝜓𝑛′𝐵 on jakautunut kuormitus palkin pituusyksiköllä [N/m
2
] 

𝑃2 = 𝑃√𝑛𝜓 on pistemäisen redusoidun kuormituksen amplitudi, 

 𝑃3 = 𝑃𝑛𝜓 on liikkuvan pistemäisen kuormituksen amplitudi, 

 𝑃 on jalankulkijan aiheuttaman dynaamisen voiman amplitudi taulukosta

 33 tai, 1250 N juoksijasta 

 𝜓 on pienennyskerroin taulukosta 34 tai kuvasta 27, joka ottaa huomioon

 todennäköisyyden, jolla askeltaajuus ja rakenteen ominaistaajuus

 kohtaavat, 

 𝐵 on sillan hyötyleveys. 

Yleistetyt kuormitukset palkin ensimmäiselle taivutusmuodolle ovat näin ollen: 

𝑓1(𝑡) =
2𝐿

𝜋
𝑝1 sin(𝜔𝑡), (87) 

𝑓2(𝑡) = 𝑃2sin (𝜔𝑡) , (88) 

𝑓3(𝑡) = 𝑃3 sin (
𝜋𝑡

𝑇
) sin(𝜔𝑡), (89) 

missä 𝑇 = 𝐿/𝑣 on sillan ylitykseen kuluva aika. (Niemi et al. 2017). 
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5.4 Maksimikiihtyvyys, vaimennus ja lock-in 

Maksimikiihtyvyydet laskettiin edellä esitettyjä kuormitusmalleja käyttäen yhden 

vapausasteen vaimennetun värähtelijän analyyttisen ratkaisun mukaisesti. Tasan 

jakautuneen ja pistemäisen paikallaan vaikuttavan kuormituksen aiheuttamat 

maksimikiihtyvyydet saatiin tällöin kaavoista (90) ja (91). Rakenteen yli liikkuvan 

kuormituksen aiheuttama maksimikiihtyvyys puolestaan arvioitiin kiihtyvyyden 

kuvaajasta. 

𝑎𝑚𝑎𝑥,1 =
2𝐿

𝜋

𝑝1

𝑀𝜁
 , (90) 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2 =
𝑃2

𝑀𝜁
 . (91) 

Vaimennuksena käytettiin taulukon 33 mukaista teräs-betoni liittorakenteelle 

tarkoitettua vaimennussuhdetta 0,3 %. Lock-in -ilmiön tarkistuksessa kriteerinä 

käytettiin kaikkia kolmea luvussa neljä esitettyä kriteeriä. 

5.5 Mitoitustilanteen muutos ja sen vaikutus geometriaan sekä 

kustannuksiin 

Tutkimuksessa tehtiin oletus, jonka mukaan sillan lähialuetta aiotaan jatkossa kehittää 

liikuntapaikkana ja rakentaa sinne mahdollisesti koulu. Alue tulisi olemaan myös 

imagollisesti tärkeä, mikäli suunnitelmat toteutetaan. Sillan tilaaja haluaa tämän vuoksi 

tietää korkeamman mukavuustason mahdolliset lisäkustannukset ja ulkonäkövaikutukset 

tehdäkseen päätöksen toteutettavasta ratkaisusta. Näiden tietojen perusteella herätteet ja 

mukavuusluokat muutettiin taulukon 43 mukaisiksi. 
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Taulukko 43. Mitoitustilannetaulukko. Liikenneluokkia ja mukavuuskriteerejä 

tiukennettu. 

Mitoitus- 

tilanne 
Kuvaus 

Liikenne- 

luokka 

Henkilö- 

määrä 

Tapahtuman 

yleisyys 

Mukavuus- 

kriteeri 

MT1 Avajaiset TC3A 0,5/m
2
 Kerran CL3 

MT2 Kävelijäryhmä TC4B 8 Useita kertoja viikossa CL1 

MT3 Kävelijävirta TC3A 0,5/m
2
 Päivittäin CL1 

MT4 Juoksija TC4C 2 Useita kertoja päivässä CL1 

MT5 Vandalismi - 5 Harvemmin MRT 

 

Vaihtoehtojen vertailemiseksi laskenta tehtiin myös muuttamalla ainoastaan 

liikenneluokkia tai mitoituskriteerejä taulukoiden 44 ja 45 mukaisesti: 

Taulukko 44. Mitoitustilannetaulukko. Liikenneluokkia tiukennettu. 

Mitoitus- 

tilanne 
Kuvaus 

Liikenne- 

luokka 

Henkilö- 

määrä 

Tapahtuman 

yleisyys 

Mukavuus- 

kriteeri 

MT1 Avajaiset TC3A 1,0/m
2
 Kerran CL3 

MT2 Kävelijäryhmä TC4B 8 Useita kertoja viikossa CL2 

MT3 Kävelijävirta TC3A 0,5/m
2
 Päivittäin CL2 

MT4 Juoksija TC4C 2 Useita kertoja päivässä CL2 

MT5 Vandalismi - 5 Harvemmin MRT 

 

Taulukko 45. Mitoitustilannetaulukko. Mukavuuskriteerejä tiukennettu. 

Mitoitus- 

tilanne 
Kuvaus 

Liikenne- 

luokka 

Henkilö- 

määrä 

Tapahtuman 

yleisyys 

Mukavuus- 

kriteeri 

MT1 Avajaiset TC3A 0,5/m
2
 Kerran CL3 

MT2 Kävelijäryhmä TC3B 4 Useita kertoja viikossa CL1 

MT3 Kävelijävirta TC2A 0,2/m
2
 Päivittäin CL1 

MT4 Juoksija TC3C 1 Useita kertoja päivässä CL1 

MT5 Vandalismi - 5 Harvemmin MRT 

 

Rakenteen laskennallista maksimikiihtyvyyttä rajoitettiin vaikuttamalla sen jäykkyyteen 

pääasiassa kannatinpalkin uuman korkeutta muuttamalla. Samalla varmistettiin, että 

rakenne yhä täyttää vaatimukset myös murtorajatilassa. Uuman korkeuden muuttaminen 

vaikuttaa jäykkyyteen voimakkaasti, mutta ominaistaajuuteen päinvastaisen vaikutuksen 
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omaavaan massaan suhteessa vähän. Tämän vuoksi kannatinpalkin uuman korkeuden 

muuttaminen on sopiva keino vaikuttaa ominaistaajuuteen, ja siten myös 

maksimikiihtyvyyteen olettaen murtorajatilan kriteerien täyttyvän. Tässä on syytä 

huomioida, että sekä ominaistaajuuden kasvatus, että laskeminen voivat johtaa 

haluttuun lopputulokseen maksimikiihtyvyyden suhteen. 
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6 HERKKYYSANALYYSI 

Herkkyysanalyysillä tutkittiin kirjallisuuskatsauksen perusteella merkittäviksi 

arvioitujen seikkojen vaikutusta värähtelymitoituksen lopputulokseen ja vaikutusten 

mahdollista ongelmallisuutta. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti näiden seikkojen 

mahdollinen vaikutus värähtelyparametreihin, ja sitä kautta nykyistä mitoitusohjetta 

käytettäessä realistisesti mahdollisten mitoituksen virheiden esille tuonti. Tällä tavoin 

voitiin arvioida rakennemallin tarkkuuden merkitystä. Tässä tulee huomioida, että eri 

siltatyypeillä merkittäviksi seikoiksi voivat nousta eri asiat ja tutkimuksessa nostettaan 

esille edustavimmat lukemattomien muiden joukosta, jotta nimenomaan 

mitoitusprosessia voidaan arvioida. Vaikutusta värähtelyparametreihin arvioidaan 

laskennallisesti sekä lähdekirjallisuuteen perustuen. 

Kuten luvussa 2 esitettiin, rakenteen dynaaminen vaste riippuu herätteestä, massasta, 

jäykkyydestä ja vaimennuksesta. Herätteiden muuttamista käsiteltiin luvussa 5. 

Jäykkyyden osalta tutkitaan reunapalkin, laakerien, kaiteiden sekä betonin dynaamisen 

kimmokertoimen ja vaimennuksen osalta päällysteen sekä sillalla olevien ihmisten 

vaikutusta. Kun suunnittelun lähtökohdat ovat tiedossa, massan määrittäminen 

rakenteelle ei ole kovin vaativaa. Tämän vuoksi massan vaikutusta tutkittiin 

odottamattomien virheiden huomioimiseksi prosentuaalisella virheellä. Lisäksi massan 

ja jäykkyyden muutosten yhteydessä tehtiin ns. best and worst case -analyysi, jonka 

tavoitteena oli selvittää ominaistaajuuksien ja kiihtyvyyksien vaihteluväli realistisiksi 

ajatelluilla virheillä. Tutkimuksessa haluttiin nähdä suhteellinen vaikutus erilaisen 

geometrian omaavien rakenteiden välillä, joten SDOF -laskennassa käytettiin viittä 

jännemittaa ja viittä kannatinpalkin korkeutta, FEM -laskennassa kolmea 

ominaistaajuuksille ja kiihtyvyydet laskettiin referenssirakenteelle, ellei myöhemmin 

toisin mainita. Samalla varmistettiin murtorajatilan vaatimusten toteutuminen. FE -

menetelmällä lasketun kiihtyvyyden oikeellisuus voidaan todeta SDOF- ja FEM 

tulosten suuruusluokkatarkastelulla. Referenssirakenteena käytettiin kappaleessa 5.1 

esitettyä rakennetta, jossa vaimennussuhteena 0,3 %. Sillan muuttuvat mitat esitetään 

taulukossa 46. 
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Taulukko 46. Laskelmissa käytetyt jännevälit ja kannatinpalkin korkeudet (FEM -

laskennassa käytetyt mitat merkitty tähdellä). 

Nr Jänneväli [m] 
Kannatinpalkin 

korkeus [m] 

1 24* 0,650* 

2 26 0,750 

3 28* 0,850* 

4 30 0,950 

5 32* 1,030* 

 

Kannatinpalkin korkeutta ei nostettu loogiseen 1,050 metriin, jotta 

poikkileikkausluokkana pysyisi PL1 ilman uuman paksuuden kasvattamista. Palkin 

laippoja ei muutettu, ainoastaan uuman korkeutta muutettiin. 

6.1 Reunapalkit 

Reunapalkkien osuutta rakenteen jäykkyyteen ei yleensä huomioida murtorajatilan 

tarkastelussa. Yleensä sama pätee käyttörajatilassa, sillä muiden kuin 

värähtelymitoituksen osalta ollaan varmalla puolella riisutulla rakennemallilla. Lisäksi 

esimerkiksi toisen FE -rakennemallin tekeminen ainoastaan värähtelymitoitusta varten 

voi olla työlästä. Kuitenkin, kirjallisuuskatsauksessa ilmeni reunapalkkien jäykkyyden 

voivan vaikuttaa merkittävästi rakenteen ominaistaajuuteen ja siten myös vasteeseen. 

Tämä seikka on olennainen betonikantisissa kevyen liikenteen silloissa. 

Reunapalkkien vaikutusta tutkittiin FE- ja SDOF -menetelmillä. Rakenteesta tehtiin 

toinen FE -rakennemalli, jossa ainoana erona on reunapalkkien jättäminen mallintamatta 

(kuva 33). Ne otettiin huomioon ainoastaan massana kaiteiden ja päällysteen tapaan. 

Reunapalkkien painoksi kansilaatan reunoille asetettiin 3,027 kN/m ja epäkeskisyydestä 

(208,3 mm) aiheutuvaksi momentiksi 0,631 kNm/m. 
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Kuva 33. FEM -rakennemalli ilman reunapalkkeja. 

 

SDOF -menetelmää käytettäessä reunapalkkien vaikutus pintaneliömomenttiin 𝐼 jätettiin 

huomioimatta. Herätteenä käytettiin kävelijävirtaa TC2A taulukosta 42.  

6.2 Kaiteet 

Kaiteiden on havaittu voivan nostaa ominaistaajuutta riippusilloilla jopa 20 %. Samassa 

tutkimuksessa myös liittopalkkisillalla havaittiin noin 2,5 % ominaistaajuuden nousu. 

(Pimentel 1997). Eurokoodien uudistustyön luonnoksissa kaiteiden jäykkyyttä ei 

varsinaisesti kehoteta huomioimaan, mutta tausta-aineistossa esitetään, että rakenteen 

ominaistaajuutta voidaan muokata ottamalla niiden jäykkyys rakenteellisina osina 

mukaan. Ehdotuksessa ei siis varsinaisesti oteta kantaa tulisiko kaiteita huomioida 

jäykkyyden osalta, eikä niitä usein huomioidakaan sillä jälleen ollaan muiden kuin 

värähtelymitoituksen osalta varmalla puolella riisutulla rakennemallilla. Varsinkin 

jatkuvarakenteisten sillankaiteiden vaikutus ominaistaajuuteen on kuitenkin selkeä ja 

ilmeisesti jossain suhteessa riippuva poikkileikkauksen jäykkyydestä. Koska 

Eurokoodiuudistuksen tavoitteena on standardien edelleen kehittäminen ja 

yhdenmukaistaminen, tavoitteena on samat mitoitusperusteet kaikille kevyen liikenteen 

silloille (HG-B 2016). Tämä edelleen vahvistaa tarkan mallinnuksen merkitystä myös 

kaiteiden osalta. Näiden seikkojen vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin tuoda esiin 
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kaiteiden vaikutusta ominaistaajuuksiin ja maksimikiihtyvyyksiin suhteessa sillan 

geometriaan.  

Kaiteiden tutkimista varten FE -rakennemalliin mallinnettiin kuvan 34 mukaiset 

yksinkertaiset kaiteet, jotta vältyttäisiin monimutkaisen kaiderakenteen aiheuttamilta 

mahdollisilta virheiltä. Kaidepylväinä ja yläjohteena käytettiin piirustuksen R15/DK 

H2-1 (2012) mukaista pylvästä S235 50x60 mm k2000 ja johdetta S355 U-55/114/55x6. 

Kaidepylväät asetettiin siten, että pylvään keskiö sijaitsee poikkileikkauksen 

vaakasuunnassa reunapalkin keskellä. Kaikki liitokset oletettiin jäykiksi. 

Vertailurakenteena tälle käytettiin rakennetta, jossa ainoastaan kaiteiden massa 0,236 

kN/m asetettiin sillan kannen reunoille. SDOF -menetelmällä yläjohde laskettiin 

mukaan poikkileikkauksen jäykkyyteen lisäämällä sen pintaneliömomentti 𝐼 

poikkileikkaukseen. Yläjohteen yläpinta asetettiin 1,2 m korkeudelle kannen pinnasta. 

Kaiteen massa huomioitiin kokonaisuudessaan. kävelijävirtaa TC2A taulukosta 42. 

 

Kuva 34. FEM -rakennemalli kaiteilla. Kuvassa jänneväli 24 m. 

 

6.3 Tuet 

Pimentel (1997) havaitsi elastomeeristen laakereiden dynaamisen jäykkyyden 

vaakasuunnassa olevan joissain tapauksissa jopa 300 -kertainen valmistajan staattiseen 
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mitoitusarvoon verrattuna. Tämä ominaisuuksien nopeusriippuvainen luonne on 

tyypillistä viskoosista käyttäytymistä omaavissa materiaaleissa, kuten siltojen 

kumilevylaakereiden kumissa. Kumi myös viruu ajan myötä huomattavasti, mikä lisää 

jäykkyyttä. (Leskelä 2009). Tähän asti tämänkaltaiset yksinkertaiset rakenteet on 

käytännössä mitoitettu ainakin SDOF -menetelmää käytettäessä yksinkertaisesti 

tuettuina palkkeina taulukon 41 mukaisilla reunaehdoilla. Tämä johtaa oletettavasti 

todellista alhaisempiin ominaistaajuuksiin muodoissa, joissa siirtymää on 

pituussuunnassa ja todellista korkeampiin muodoissa, joissa siirtymää on 

poikittaissuunnassa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää tukirakenteen 

jäykkyyden mallintamisen vaikutusta rakenteen ominaistaajuuksiin ja 

maksimikiihtyvyyteen. Vaikutusta tutkittiin vertaamalla referenssirakenteen 

reunaehdoilla FE -menetelmällä laskettuja arvoja taulukon 47 mukaisilla reunaehdoilla 

laskettuihin. Tällöin rakenteen molempien päiden oletetaan lepäävän elastomeerisilla 

laakereilla. Koska tukien muokkaamisen yhteydessä ei laskettu vertailutuloksia SDOF -

menetelmällä joustaville tuille, laskettiin FE -menetelmällä maksimikiihtyvyydet 

kaikille lasketuille ominaistaajuuksille ja muodoille. Herätteenä käytettiin kävelijävirtaa 

TC2A taulukosta 42. 

Taulukko 47. Reunaehdot, kun mallissa huomioidaan kumilevylaakerien jäykkyys. 

Vapausaste 
Jäykkyys 

Tuki 1 [kN/m] Tuki 2 [kN/m] 

ux 7,7*10
4
 7,7*10

4
 

uy 7,7*10
4
  7,7*10

4
 

uz 1*10
8
 1*10

8
 

mx 0 0 

my 0 0 

mz 0 0 

 

6.4 Betonin dynaaminen kimmokerroin 

Kun betonia kuormitetaan dynaamisesti, siinä voidaan havaita viskoelastista 

käyttäytymistä. Tämä johtuu betonin sisältämästä vedestä ja geelimäisistä rakenteista. 

Viskoelastiset materiaalit jäykistyvät muodonmuutosnopeuden kasvaessa, minkä vuoksi 

niiden kimmokerroin on dynaamisten kuormitusten alaisena suurempi kuin staattisessa 

tilassa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää betonin viskoelastisten ominaisuuksien, tässä 
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tapauksessa käytännössä lisäjäykkyyden huomioimatta jättämisen vaikutusta rakenteen 

ominaistaajuuksiin ja maksimikiihtyvyyteen. Betonin staattisen ja dynaamisen 

kimmokertoimen välisenä suhteena käytettiin BS 8110-2:ssa esitettyä suhdetta 𝐸𝑐𝑚 = 

1,25𝐸𝑑 – 19. Tutkimuksessa dynaaminen kimmokerroin laskettiin kaavalla (93), jolla 

otettiin huomioon betonin ja teräksen kimmokertoimien suhde 𝛼 NCCI 4:n mukaan sekä 

samansuuruinen suhteellinen kimmokertoimen nousu 𝛼:sta riippumatta. Dynaaminen 

kimmokerroin betonille C30/37 on näin myös linjassa lähteiden Salman (2006) ja 

Popovics (2008) kanssa, joiden mukaan normaalilujuisen betonin dynaaminen 

kimmokerroin on noin 30 % staattista kerrointa suurempi. 

𝐸𝑑𝑦𝑛 =

𝐸𝑐𝑚 + 19 𝐺𝑃𝑎
1,25

𝐸𝑐𝑚

𝐸
𝛼

𝐸𝑐1
𝐸𝑐𝑚, (92) 

joka sievenee muotoon 

𝐸𝑑𝑦𝑛 =
𝐸(0.8𝐸𝑐𝑚 + 15.2 𝐺𝑃𝐴)

𝛼𝐸𝑐1
, (93) 

missä 𝐸𝑑𝑦𝑛 on betonin dynaaminen kimmokerroin, 

 𝐸 on teräksen kimmokerroin, 

 𝐸𝑐𝑚 on betonin staattinen kimmomoduuli (sekanttimoduuli) 28 päivän

 ikäisenä (SFS-EN 1992-1-1), 

 𝐸𝑐1 = 32,837 GPa on vertailuarvona käytettävä C30/37 betonin

 staattinen kimmokerroin 28 päivän ikäisenä. 

Betonin dynaamiseksi kimmokertoimeksi saatiin näin 14,734 GPa Ominaistaajuudet ja 

maksimikiihtyvyydet laskettiin FE- ja SDOF -menetelmillä ja tuloksia verrattiin 

referenssirakenteen vastaaviin. Herätteenä käytettiin kävelijävirtaa TC2A taulukosta 42. 

6.5 Vaimennus 

Kuten aiemmin todettu, rakenteen todellinen vaimennus on monien tekijöiden summa. 

Tässä tutkimuksessa haluttiin nostaa kaksi vaimennukseen vaikuttavaa tekijää esille, 

sillä niiden ajateltiin kirjallisuustutkimuksen perusteella mahdollisesti jäävän 
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huomioimatta mitoituksessa vaikuttavuudestaan huolimatta. Kyseessä ovat 

asfalttipäällysteen ja sillalla olevien ihmisten vaikutukset. 

Asfalttipäällysteellä on havaittu olevan merkittävä vaikutus vaimennuksen suuruuteen 

silloilla, joilla päällyste ei sijaitse lähellä poikkileikkauksen neutraaliakselia. Niilläkin 

silloilla, joilla päällyste sijaitsee lähellä neutraaliakselia, vaimennus aktivoituu 

vääntömuodoissa. Asfaltin vaikutuksen suuruus riippuvat lämpötilasta. Suurin 

vaimennus saavutetaan, kun asfaltin lämpötila on noin 20 ºC ja ero 

vaimennussuhteeseen 0 ºC:ssa voi olla siltatyypistä riippuen moninkertainen. (Weber 

2015). Päällysteen lämpötilaero vaikuttaa hieman myös jäykkyyteen, mutta käsiteltäessä 

resonanssitaajuuksia asfalttipäällyste voidaan Steigerin (et al. 2010) mukaan 

suunnittelutarkoituksiin mallintaa lisämassana, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. 

Siltamaisten rakenteiden päällä olevien ihmisten vaikutusta vaimennussuhteeseen on 

tutkinut ainakin Kasperski (2014) täysimittaisella sillalla, Shahabpoor & Pavić (2012) 

yksinkertaisesti tuetulla jännitetyllä laatalla ja Pedersen (2012) urheilusalin lattialla. 

Kaikissa tutkimuksissa havaittiin vaimennuksen kasvavan ihmisten määrän lisääntyessä. 

Kasperskin tutkimalla 66 m pitkällä vinoköysisillalla noin 0,1 hlö/m
2
 kävelijävirtaus 

kasvatti vaimennussuhteen 2,0–2,6 kertaiseksi verrattuna tyhjään siltaan.  

Vaimennusmittaukset tehdään yleensä sillan ollessa tyhjänä, minkä vuoksi ohjeelliset 

vaimennuskertoimet saattavat perustellusti olla konservatiivisia sillalla olevan 

ihmisjoukon kasvaessa. Ohjeellisten vaimennussuhteiden tulee luonnollisestikin olla 

jokseenkin konservatiivisia niihin liittyvän epävarmuuden vuoksi ja esimerkiksi 

ihmismäärän mukaan jossain suhteessa kasvavan, tai lämpötilan mukaan muuttuvan 

vaimennussuhteen käyttöönotto voi tehdä mitoituksesta turhan monimutkaista. Tästä 

huolimatta vaimennussuhteen nousu lämpötilan, ja ihmisten määrän noustessa on 

kuitenkin useissa tilanteissa ilmeistä, minkä vuoksi vaimennuksen muutoksen 

herkkyyttä haluttiin tässä tutkimuksessa havainnollistaa jalankulkijavirtauksen 

tapauksessa. Vaimennuskertoimen suhteellinen vaikutuksen rakenteen laskennalliseen 

kiihtyvyyteen havaittiin varhaisessa vaiheessa tutkimusta olevan vakio kaikilla palkin 

korkeuksilla ja jännemitoilla. Tämän vuoksi ongelmaa lähestyttiin toisella tavalla, 

analyyttisesti, ja muuttujina käytettiin palkin korkeuden ja jännemitan asemesta 

herätteiden suuruutta ja vaimennussuhdetta itseään. Tällä tavoin haluttiin selvittää missä 

suhteessa vaimennussuhteen muuttaminen vaikuttaa maksimikiihtyvyyteen. 
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6.6 Massa, sekä ominaistaajuuden ja kiihtyvyyden vaihteluväli 

Parhaan ja huonoimman tilanteen analyysillä selvitettiin massan 5 %:n virheen ja 

aiemmin esitettyjen jäykkyyteen vaikuttavien tekijöiden yhteisvaikutusta. Tällä oli 

tarkoitus löytää ominaistaajuuksien ja maksimikiihtyvyyksien vaihteluvälit, joita 

voidaan realistisesti pitää mahdollisina käytettäessä uudistuvaa mitoitusstandardia ja 

epätarkkaa perinteistä rakennemallia. Massan virheeksi valittiin 5 %, koska JRC:ssä 

sillalla olevien jalankulkijoiden massa suositellaan otettavan huomioon vasta kun se 

ylittää 5 % siltarakenteen massasta, ja eurokoodiehdotus perustuu tähän raporttiin. 

Pienin mahdollinen ominaistaajuus rakenteelle käyttäen aiemmin tässä luvussa esitettyjä 

tekijöitä saadaan aikaan, kun reunapalkkien vaikutusta tutkittaessa 

referenssirakenteeseen verrattuun rakenteeseen lisätään massan virhe +5 %. Pelkän 

massan vaikutus laskettiin vertaamalla tätä rakennetta massavirheettömään 

rakenteeseen. Suurin mahdollinen ominaistaajuus saadaan puolestaan ottamalla 

jäykkyyttä lisäävät tekijä huomioon ja pienentämällä massaa 5 %. Näiden laskennassa 

käytettiin kappaleessa 6.2 esitettyjen yksinkertaisten kaiteiden painoa ja SDOF -

menetelmällä laskettaessa ei otettu huomioon laakerien elastomeerisuutta, vaan 

reunaehdot ovat taulukon 41 mukaiset. FEM -laskennassa tuet määritettiin 

ominaismuodoittain siten, että ne kasvattivat maksimitaajuutta ja pienensivät 

minimitaajuutta. 5 % massan muutoksen itsenäinen vaikutus rakenteen 

ominaistaajuuteen on noin -2,4 % tai +2,6 % ja voidaan laskea saadaan kaavasta (94). 

𝑓5% = √
�̃�

(1 ± 0.05)�̃�
= {

0,976𝑓𝑛

1,026𝑓𝑛
 , (94) 

missä 𝑓5% on rakenteen ominaistaajuus, kun massaa muutetaan 5 %. 

Massavirheeseen liittyvät ominaistaajuudet laskettiin myös FE -menetelmällä tulosten 

varmistamiseksi. Herätteenä käytettiin kävelijävirtaa TC2A taulukosta 42. 

6.7 Herätteet 

Koska niin sanottu vandaaliheräte on Eurokoodiuudistuksessa uusi kuormitusmalli, 

haluttiin sitä tutkia tarkemmin. Vandaalikuormituksen vaikutukset tarkastellaan 
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murtorajatilassa ja kuormitus ajatellaan onnettomuuskuormana, kuitenkin siten, että 

mitään muuta muuttuvaa kuormitusta ei oleteta esiintyvän. Mitoitusyhtälö on tällöin 

𝐸𝑑 = 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 + 1,0𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 + 𝑃 + 𝐴, (95) 

missä 𝐸𝑑 on kuormien vaikutus, 

 𝐺𝑘𝑗,𝑠𝑢𝑝 on epäedullisen pysyvän kuorman ominaisarvo, 

 𝐺𝑘𝑗,𝑖𝑛𝑓 on edullisen pysyvän kuorman ominaisarvo, 

 𝑃 on jännevoima, 

 𝐴 on onnettomuuskuorma. 

Rakennemallissa käytettiin murtorajatilamitoituksessa käytettyä mallia, jossa ei ole 

mukana kaiteiden eikä reunapalkkien jäykkyyttä. Kyseessä on siis sama malli, jota 

verrattiin referenssirakenteeseen reunapalkkien vaikutusta tutkittaessa. Tälle mallille 

laskettiin mitoittava momentti ja käyttöaste vandaalien määrän muuttuessa yhdestä 

viiteen sekä jännemitan ja kannattimen korkeuden muuttuessa. Yhden vandaalin 

painoksi oletettiin 800 N, joka kerrottiin dynaamisella kuormakertoimella 𝛼 = 1,6. 

Tässä vaimennussuhteena käytettiin 3,5 %, joka saatiin laskemalla keskiarvo taulukon 5 

teräsbetonisen rakenteen ja hitsiliitoksisen teräsrakenteen vaimennussuhteista. 

Vaimennussuhteen vaikutusta tutkittiin muuttamalla suhdetta välillä 0,5–5 % 

jännemitalla 28 m, kannattimen korkeudella 850 mm ja viidellä vandaalilla.  

Referenssirakenteelle laskettiin myös maksimikiihtyvyydet vandaalikuormitusten 

yhteydessä, jotta nähdään onko muita herätteitä suurempia vaimennussuhteita 

perusteltua käyttää. Nämä laskettiin kaavalla (96). 

𝑎𝑚𝑎𝑥,𝑣 =
𝑃

𝑀𝜁
 , (96) 

missä 𝑃 = 𝑃𝑣𝑁 = 𝛼𝐺𝑣𝑁 on vandaalikouormitus, 

 𝛼 on dynaaminen kuormituskerroin vandaalista, 

 𝐺𝑣 on yhden vandaalin paino, 

 𝑁 on vandaalien lukumäärä. 
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Murtorajatilan mitoittava momentti laskettiin lopputaipumasta superpositioperiaatteella 

lisäämällä dynaamisen kuormituksen aiheuttama pakkoliikkeen amplitudi omapainon 

aiheuttamaan taipumaan. 

Pakkoliikkeen amplitudi voitiin laskea kaavalla (11), kuten luvussa 2 esitettiin. Kun 

staattinen siirtymä lasketaan vandaalikuormituksesta, eli 𝑈0 = 𝑃/𝑘, pakkoliikkeen 

amplitudin avulla voidaan laskea mitoittavan dynaamisen voiman amplitudi kaavalla 

(97). 

𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛 = 𝑘𝑈, (97) 

missä 𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛 on dynaamisen voiman amplitudi vandaaleista värähtelyn

 saavutettua vakiotilan. 

Kuormituksen taajuuden ollessa resonanssissa rakenteen ominaistaajuuden kanssa, eli 

kun 𝑟 = 1, tämä saadaan muotoon 

𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛 =
𝑃

2𝜁
 ,  (98) 

Sijoittamalla tämä kyseessä olevan rakenteen mitoittavan voiman kaavaan saadaan 

vandaalikuormituksesta aiheutuva mitoittavan voiman lisäys. Tässä tapauksessa 

momentti oli mitoittava, joten käytettiin kaavaa (99). 

𝑀𝑣 =
𝑃𝑣𝐿

4
=

𝛼𝐺𝑁𝐿

8𝜁
 , (99) 

missä 𝑀𝑣 on vandaalikuormituksesta aiheutuva mitoittavan momentin lisäys

 yksinkertaisesti tuetulle palkille. 

Juoksijatapauksessa ehdotettiin käytettävän konservatiivisena yksinkertaistettuna 

kuormituksena paikallaan vaikuttavaa herätettä, jossa juoksijamäärä 𝑁 on redusoitu 

neliöjuureen, vaihtoehtona liikkuvalle herätteelle. Tämän menetelmän 

käyttökelpoisuudesta on kuitenkin melko vähän tutkimustietoa, joten sitä haluttiin tutkia 

tässä. Juoksijaherätettä käytettiin värähtelyanalyysissä liikkuvana, sekä paikallaan 

vaikuttavana redusoituna kuormituksena referenssirakenteen yhteydessä. Redusoitu 
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paikallaan oleva heräte todettiin kyseenalaiseksi verrattuna liikkuvaan herätteeseen, 

jonka vaihtoehtona tätä on tarkoitus käyttää. Sen vuoksi tutkittiin FE- ja SDOF -

menetelmällä vaihtoehtoista mallia, jossa käytetään täydellä juoksijan kuormituksella 

vaikuttavaa voimaa, mutta vaikutusajaksi asetetaan aika, joka juoksijalta kuluu sillan 

ylittämiseen 𝑡 = 𝐿/𝑣. Rakenteelle asetettiin herätteeksi ensimmäisessä tapauksessa 

yksi, toisessa kaksi, ja kolmannessa neljä juoksijaa. Rakenteen jännemittaa muutettiin 

taulukon 46 mukaan ja palkin korkeudeksi valittiin 1030 mm, jolloin kaikki 

ominaistaajuudet ovat juoksijaherätteen kriittisellä taajuusvälillä 1,9–3,5 Hz. Kiihtyvyys 

laskettiin myös vaimennuksen vaikutuksen selvittämiseksi kaksinkertaisella 

vaimennussuhteella 32 metriä pitkällä jännevälillä vandaalimäärää muuttaen. 

Laskennassa ei otettu huomioon pienennyskerrointa 𝜓, jotta redusoidun paikallisen, ja 

liikkuvan herätteen ero saadaan selkeämmin esiin. Paikallaan vaikuttavan redusoidun 

kuormituksen aiheuttama kiihtyvyys voidaan laskea kaavalla (96), kun 𝑃 vaihdetaan 

juoksijakuormaksi √𝑛𝑃𝑗 tai 𝑃𝑗. Liikkuvan herätteen ja rajoitetun vaikutusajan herätteen 

aiheuttama maksimikiihtyvyys arvioitiin kuvaajasta. 



106 

 

7 TULOKSET 

7.1 Värähtelyanalyysi SDOF -menetelmällä 

7.1.1 Mitoituksen kulku 

Referenssirakenteen ominaisuudet on esitetty taulukossa 48 ja ominaistaajuudet laskettu 

alla. 

Taulukko 48. Referenssirakenteen ominaisuuksia (SDOF). 

Referenssirakenne 

𝐵 3 m 

𝐿 28 m 

𝑀 77158 kg 

𝐸 210 GPa 

𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡 1,377*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑙𝑎𝑡 1,179*10
11

 mm
4
 

𝜁  
0,3% (pienet värähtelyt) 

3,5% (suuret värähtelyt) 

 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 2,052 𝐻𝑧, 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,2 = 2𝜋√
𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 8,209 𝐻𝑧, 

𝑓𝑙𝑎𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑙𝑎𝑡

𝑀𝐿3
= 8,493 𝐻𝑧. 

Ensimmäinen ominaistaajuus 𝑓𝑣𝑒𝑟,1 on kriittisellä taajuusvälillä ja ominaismuoto on 

pystysuuntainen taivutus. Tämä taajuus on myös pituussuuntaisen taajuuden 

tarkasteluvälillä, mutta ominaismuodolla ei ole merkittäviä pituussuuntaisia siirtymiä, 

joten tätä ei tarkasteltu. Rakennetta ei tarvitse tarkistaa vaakasuuntaisille värähtelyille, 

koska 𝑓𝑙𝑎𝑡,1 > 1,2 Hz. Heräte MT1:ssä on tasan jakautunut kuormitus 0,5 hlö/m
2
, 𝑃𝑤 = 

280 N ja 𝜓𝑤 = 1, jolloin 
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𝑛 = 𝑆𝑑 = 𝐵𝐿𝑑 = 42, 

𝑛′ =
10,8√𝜁𝑛

𝑆
= 0,046

1

 𝑚2
 , 

𝑝1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′𝐵 = 38,336 
𝑁

𝑚
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,1 =
2

𝜋

𝑝1𝐿

𝑀𝜁
= 2,952 

𝑚

𝑠2
 . 

MT2:ssa on pistemäinen liikkuva heräte, joka koostuu neljän kävelijän dynaamisesta 

painosta. 𝑃𝑤 = 280 N, 𝜓𝑤 = 1, 𝑇 = 𝐿/𝑣𝑝 = 16,5 s ja kuormitus 

𝑓2(𝑡) = 𝑃2 sin (
𝜋𝑡

𝑇
) sin(𝜔𝑡). 

Tämä sijoitetaan harmonisen värähtelijän liikeyhtälöön ja ratkaistaan numeerisesti 

�̈�(𝑡) = 𝑎(𝑡), minkä jälkeen luetaan maksimikiihtyvyys 𝑎𝑚𝑎𝑥,2 kuvaajasta (kuva 35). 

Tässä tapauksessa 𝑎𝑚𝑎𝑥,2 ≈ 1,5 m/s
2
. 

 

Kuva 35. Kiihtyvyyden kuvaaja mitoitustilanteessa 2 referenssirakenteelle SDOF -

menetelmällä. 
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Laskettuna paikallaan vaikuttavalla redusoidulla herätteellä kuormitus on 

𝑃2 = 𝑃𝑤𝜓𝑤√𝑛 = 560 𝑁 

ja maksimikiihtyvyys 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2 =
𝑃2

𝑀𝜁
=  2,419 

𝑚

𝑠2
 . 

Heräte MT3:ssä on tasan jakautunut kuormitus 0,2 hlö/m
2
. 𝑃𝑤 = 280 N ja 𝜓𝑤 = 1, 

jolloin 

𝑛 = 𝑆𝑑 = 𝐵𝐿𝑑 = 16,8, 

𝑛′ =
10,8√𝜁𝑛

𝑆
= 0,029 

1

𝑚2
 , 

𝑝3 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′𝐵 = 24,246 
𝑁

𝑚
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,3 =
2

𝜋

𝑝3𝐿

𝑀𝜁
= 1,867 

𝑚

𝑠2
 . 

MT4:ssä on pistemäinen liikkuva heräte, joka koostuu yhden juoksijan dynaamisesta 

painosta. 𝑃𝑗 = 1250 N, 𝜓𝑗 = 0,507, 𝑇 = 𝐿/𝑣𝑗 = 9,3 s ja kuormitus 

𝑓4(𝑡) = 𝑃4 sin (
𝜋𝑡

𝑇
) sin(𝜔𝑡). 

Tämä sijoitetaan harmonisen värähtelijän liikeyhtälöön ja ratkaistaan numeerisesti 

�̈�(𝑡) = 𝑎(𝑡), minkä jälkeen luetaan maksimikiihtyvyys 𝑎𝑚𝑎𝑥,4 kuvaajasta (kuva 36). 

Tässä tapauksessa 𝑎𝑚𝑎𝑥,4 ≈ 0,53 m/s
2
. 
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Kuva 36. Kiihtyvyyden kuvaaja mitoitustilanteessa 4 referenssirakenteelle. 

 

Laskettuna paikallaan vaikuttavalla redusoidulla herätteellä kuormitus on 

𝑃4 = 𝑃𝑗𝜓𝑗√𝑛 = 634,36 𝑁 

ja maksimikiihtyvyys 

𝑎𝑚𝑎𝑥,4 =
𝑃4

𝑀𝜁
= 2,740 

𝑚

𝑠2
 . 

MT5:ssä on pistemäinen paikallaan vaikuttava kuormitus, joka koostuu viiden 

vandaalin dynaamisesta painosta. Tässä tarkistetaan rakenteen kestävyys 

tarkoituksellista sillan herättämistä vastaan murtorajatilassa. Vandaaliherätteen 

aiheuttaman lisämomentin laskenta SDOF -menetelmällä esitettiin kappaleessa 6.7. 

Vaimennussuhteena käytetään suurille värähtelyille tarkoitettuja arvoja. Näin ollen 𝜁 = 

3,5 %, 𝐺𝑣 = 800 N, 𝛼 = 1,6 ja lisämomentti 

𝑀𝑣 =
𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛𝐿

4
=

𝛼𝐺𝑣𝑁𝐿

8𝜁
= 640 𝑘𝑁𝑚. 

Onnettomuustapauksessa rakenteen mitoittava momentti ilman muita muuttuvia 

kuormia oli 𝑀𝐸𝑑 = 2648 kNm ja kimmoinen momenttikestävyys 𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑 = 8394 kNm, 

joten käyttöaste oli 
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𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣

𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑
= 0,39. 

Tulokset mitoitustilanteittain ovat koottuna taulukossa 49. 

Taulukko 49. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 42 (SDOF -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne CL vaatimus (pystyvärähtely) Tulos 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 2,952 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 1 [m/s
2
] 1,50 (2,419) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 1 [m/s
2
] 1,867 [m/s

2
] 

MT4 (TC3C) ≤ 1 [m/s
2
] 0,54 (2,740) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) (𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣)/𝑀𝑅𝑑 ≤ 1 0,39 

 

Lock-in -ilmiö tarkistettiin kolmella luvussa 4 esitetyllä tavalla, eikä niistä yhdenkään 

mukaan ole vaaraa ilmiön esiintymiseen kyseisellä rakenteella, sillä 𝑓𝑙𝑎𝑡,1 ≥ 1,5 Hz (BS 

NA EN 1991-2) 𝑎𝑙𝑎𝑡 ≠ 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑘−𝑖𝑛 ja 𝑁𝐿 ≥ 𝑑 (JRC). Jalankulkijoiden kriittisen määrän 𝑁𝐿 

kaava ei tosin ole pätevä, sillä 𝑎𝑙𝑎𝑡 >> 0,5–1,0 Hz. 

Koska mitoitustilanteiden vaatimukset eivät täyttyneet, muutetaan palkin korkeutta 

maksimikiihtyvyyksien pienentämiseksi. Vaatimukset toteutuvat muuttaen ainoastaan 

uuman korkeutta siten, että rakenne on taulukon 50 mukainen. 

Taulukko 50. Mitoitustilannetaulukon 42 kriteerit täyttävän rakenteen ominaisuuksia 

(SDOF -menetelmällä). 

Laipat 30 x 350 mm
2 

Uuma 20 x 550 mm
2
 

Kokonaisrakennekorkeus 975 mm  735 mm 

𝐼𝑦 6,800*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑧 1,083*10
11

 mm
4
 

𝑀 77158 kg  75007 kg 

 

Tällöin ominaistaajuudet ovat 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 1,463 𝐻𝑧, 
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𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,2 = 2𝜋√
𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 5,852 𝐻𝑧, 

𝑓𝑙𝑎𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑙𝑎𝑡

𝑀𝐿3
= 8,255 𝐻𝑧. 

Käyttöaste murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa on 

𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣

𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑
=

2574 𝑘𝑁𝑚 + 640 𝑘𝑁𝑚

5604 𝑘𝑁𝑚
= 0,57. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 51. 

Taulukko 51. Tulokset mitoitustilannetaulukon 42 kriteerit täyttävällä rakenteella 

(SDOF -menetelmällä). Suluissa redusoidulla paikallaan vaikuttavalla 

herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne CL vaatimus (pystyvärähtely) Tulos 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 1,437 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,56 (1,177) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,909 [m/s

2
] 

MT4 (TC3C) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0 (0) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) (𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣)/𝑀𝑅𝑑 ≤ 1 0,57 

 

7.1.2 Mitoitustilanteiden muokkaaminen 

Kun mukavuuskriteerejä ja liikenneluokkia tiukennetaan taulukon 43 mukaisiksi, 

mukavuuskriteereitä ei saada täytettyä uumaan korkeutta muuttamalla ilman 

lommahdustarkasteluja tai lisäjäykisteitä. Näiltä haluttiin kuitenkin välttyä, joten myös 

kannatinpalkin uumaa on paksunnettava jäykkyyden lisäämiseksi. Laippoja 

suurennetaan, jotta ne eivät jäisi suhteettoman pieniksi verrattuna uumaan, samalla 

myös näin saadaan lisäjäykkyyttä. Mukavuuskriteerit saadaan lopulta täytettyä taulukon 

52 mukaisilla kannatinpalkin mitoilla. 
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Taulukko 52. Mitoitustilannetaulukon 43 kriteerit täyttävän rakenteen ominaisuuksia 

(SDOF -menetelmällä). 

Laipat 50 x 500 mm
2 

Uuma 30 x 1390 mm
2 

Kokonaisrakennekorkeus 975 mm  1490 mm 

𝐼𝑦 8,293*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑧 2,293*10
11

 mm
4
 

𝑀 77158 kg  101768 kg 

 

Tällöin ominaistaajuudet ovat 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 4,386 𝐻𝑧, 

𝑓𝑙𝑎𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑙𝑎𝑡

𝑀𝐿3
= 10,314 𝐻𝑧. 

Käyttöaste murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa on 

𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣

𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑
=

3492 𝑘𝑁𝑚 + 640 𝑘𝑁𝑚

33258 𝑘𝑁𝑚
= 0,12. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 53. 

Taulukko 53. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 43 (SDOF -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne CL vaatimus (pystyvärähtely) Tulos 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 0,30 [m/s

2
] 

MT2 (TC4B) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,50 (0,347) [m/s

2
] 

MT3 (TC3A) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,19 [m/s

2
] 

MT4 (TC4C) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0 (0) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) (𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣)/𝑀𝑅𝑑 ≤ 1 0,12 

 

Kun ainoastaan liikenneluokkia muutetaan taulukon 44 mukaisiksi, saadaan vaatimukset 

toteutumaan taulukon 54 mukaisella kannatinpalkilla. 
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Taulukko 54. Mitoitustilannetaulukon 3 kriteerit täyttävän rakenteen ominaisuuksia 

(SDOF -menetelmällä). 

Laipat 40 x 400 mm
2 

Uuma 25 x 1130 mm
2 

Kokonaisrakennekorkeus 975 mm  1335 mm 

𝐼𝑦 3,894*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑧 1,652*10
11

 mm
4
 

𝑀 77158 kg  87670 kg 

 

Tällöin ominaistaajuudet olivat: 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 3,283 𝐻𝑧, 

𝑓𝑙𝑎𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑙𝑎𝑡

𝑀𝐿3
= 9,432 𝐻𝑧. 

Käyttöaste murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa on 

𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣

𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑
=

3010 𝑘𝑁𝑚 + 640 𝑘𝑁𝑚

18100 𝑘𝑁𝑚
= 0,20. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 55. 

Taulukko 55. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 44 (SDOF -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne Vaatimus (pystyvärähtely) Tulos 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 0,533 [m/s

2
] 

MT2 (TC4B) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0,75 (0,617) [m/s

2
] 

MT3 (TC3A) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,553 [m/s

2
] 

MT4 (TC4C) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,89 (2,02) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) (𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣)/𝑀𝑅𝑑 ≤ 1 0,20 

 

Kun ainoastaan mukavuuskriteerit muutetaan taulukon 45 mukaisiksi, saadaan 

vaatimukset toteutumaan taulukon 56 mukaisella kannatinpalkilla. 
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Taulukko 56. Mitoitustilannetaulukon 45 kriteerit täyttävän rakenteen ominaisuuksia 

(SDOF -menetelmällä). 

Laipat 40 x 400 mm
2 

Uuma 25 x 1120 mm
2 

Kokonaisrakennekorkeus 975 mm  1325 mm 

𝐼𝑦 3,823*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑧 1,647*10
11

 mm
4
 

𝑀 77158 kg  87558 kg 

 

Tällöin ominaistaajuudet ovat: 

𝑓𝑣𝑒𝑟𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝐿3
= 3,210 𝐻𝑧, 

𝑓𝑙𝑎𝑡,1 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼𝑙𝑎𝑡

𝑀𝐿3
= 12,841 𝐻𝑧. 

Käyttöaste murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa on 

𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣

𝑀𝑒𝑙.𝑅𝑑
=

3006 𝑘𝑁𝑚 + 640 𝑘𝑁𝑚

17908 𝑘𝑁𝑚
= 0,20. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 57. 

Taulukko 57. Tulokset mitoitustilannetaulukolle  45 (SDOF -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu 

Mitoitustilanne CL vaatimus (pystyvärähtely) Tulos 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 0,513 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,36 (0,421) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,325 [m/s

2
] 

MT4 (TC3C) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,49 (1,724) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) (𝑀𝐸𝑑 + 𝑀𝑣)/𝑀𝑅𝑑 ≤ 1 0,20 

 

SDOF -menetelmällä laskettuna taulukon 42 mukavuuskriteerit saadaan siis täytettyä 

rakenteella, jonka kokonaiskorkeus ilman kaiteita on 735 mm. Tiukennetut 

mukavuuskriteerit vaativammilla herätteillä (taulukko 43) saadaan toteutettua 
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kokonaisrakennekorkeudella 1615 mm ja 150 mm leveämmillä laipoilla. Vertailun 

vuoksi ainoastaan mukavuuskriteerejä tiukennettaessa (taulukko 45) saadaan kriteerit 

toteutettua kokonaisrakennekorkeudella 1335 mm ja 50 mm leveämmillä laipoilla, 

vaativammilla herätteillä (taulukko 44) puolestaan kokonaisrakennekorkeudella 1325 

mm ja 50 mm leveämmillä laipoilla.  

Mitoitustilannetaulukossa pääasiassa yhdenkin mitoitustilanteen muokkaamisella olisi 

saavutettu koko taulukon kriteerien toteutuminen huomattavasti erilaisen jäykkyyden 

omaavalla poikkileikkauksella. 

7.2 Värähtelyanalyysi FE -menetelmällä 

7.2.1 Mitoituksen kulku 

Sofistik laskee FE -rakennemallin massan hieman pienemmäksi kuin SDOF -

menetelmän yhteydessä saadaan (75829 kg). Tähän on syynä se, että Sofistik laskee 

massat rakenteiden painosta 𝑔𝑘 ja käyttää maan vetovoiman kiihtyvyytenä 10,0 m/s
2
, 

SDOF -menetelmän yhteydessä käytetyn 9,81 m/s
2
 sijaan. 

FE -menetelmällä kaksi ensimmäistä ominaistaajuutta ovat kriittisellä taajuusalueella 

jalankulkijoiden suhteen (taulukko 58). Ensimmäinen ominaismuoto on puhdas taivutus 

B1 (kuva 37), toinen muoto on vääntömuoto T1 (kuva 38) ja kolmas muoto 

vääntömuoto T2 (kuva 39). Ensimmäinen ominaistaajuus on noin 0,54 % pienempi kuin 

SDOF -menetelmällä laskettu vastaava. 

Taulukko 58. Ensimmäisten kolmen ominaismuodon ominaistaajuudet FE -

menetelmällä laskettuna [Hz]. 

Nro Muoto Taajuus 

1 B1 2,041 Hz 

2 T1 2,888 Hz 

3 T2 6,552 Hz 

 

 

Kuva 37. Ensimmäinen ominaismuoto B1 
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Kuva 38. Toinen ominaismuoto T1 

 

 

Kuva 39. Kolmas ominaismuoto T2 

 

Ominaistaajuuksista kaksi ensimmäistä ovat tarkasteluvälillä, joten mitoitus on tehtävä 

niiden osalta. Heräte MT1:ssä on tasan jakautunut kuormitus 0,5 hlö/m
2
. 𝑃𝑤 = 280 N, 

𝜓𝑤 = 1 ensimmäiselle ominaistaajuudelle ja 𝜓𝑤 = 0,108 toiselle ominaistaajuudelle, 

jolloin 

𝑛 = 𝑆𝑑 = 𝐵𝐿𝑑 = 42, 

𝑛′ =
10,8√𝜁𝑛

𝑆
= 0,046

1

 𝑚2
 , 

𝑝1,1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′ = 12,779 
𝑁

𝑚2
 , 

𝑝1,2 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′ = 1,288 
𝑁

𝑚2
 . 

Sillan koko kannen alueelle asetetaan ensimmäisen ominaistaajuuden tapauksessa 

kuormitus 𝑝1,1sin (𝜔𝑡). Toisella ominaistaajuudella rakenteella on yhdenaikaisesti osia 

joilla on z (pysty) -akselin suunnassa positiivinen siirtymä, ja osia joilla on negatiivinen 

siirtymä. Näille alueille asetetaan toiselle kuormitus 𝑝1,2sin (𝜔𝑡), ja toiselle 

vastakkainen kuormitus −𝑝1,2sin (𝜔𝑡) kuvan 40 esimerkin mukaisesti. 
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Kuva 40. Havainnekuva tasan jakautuneen kuormituksen vaikutussuunnista (mukaillen 

Sétra 2006). 

 

Maksimikiihtyvyydet lasketaan pisteistä, jotka ominaismuodoissa saavat suurimman 

siirtymän. Kiihtyvyydet ominaistaajuuksille 1 ja 2 ovat: 

𝑎𝑚𝑎𝑥,1,1 = 2,96 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,1,2 =  0,15 
𝑚

𝑠2
 . 

MT2:ssa on pistemäinen liikkuva heräte, joka koostuu neljän kävelijän dynaamisesta 

painosta. 𝑃𝑤 = 280 N, 𝜓𝑤 = 1 ensimmäiselle ominaistaajuudelle ja 𝜓𝑤 = 0,108 toiselle 

sekä 𝑣𝑝 = 1,7 m/s
2
. Näin ollen liikkuvan pistemäisen kuormituksen amplitudit ovat 

𝑃2,1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛 = 1120 𝑁, 

𝑃2,2 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛 = 120,96 𝑁 , 

ja kuormitusfunktiot 

𝑓2,1(𝑥, 𝑡) = 𝑃2,1𝛿(𝑥 − 𝑣𝑝𝑡) sin(𝜔1𝑡), 

𝑓2,2(𝑥, 𝑡) = 𝑃2,2𝛿(𝑥 − 𝑣𝑝𝑡) sin(𝜔2𝑡). 
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Koska ensimmäinen ominaismuoto on puhdas pystysuuntainen taivutus, kuormitus 

aiheuttaa suurimman vaikutuksen kulkiessaan rakenteen poikkileikkauksen keskellä. 

Toisessa ominaismuodossa (T1) suurin vaikutus saadaan puolestaan poikkileikkauksen 

reunassa. Tilanteen kuvaamiseksi realistisemmin, kuormitus 𝑃2,2 asetetaan kuitenkin 

0,25 m kannen reunasta (kuva 41). 

 

Kuva 41. Kuormituksen 𝑃2 asema ominaismuodoissa 1 ja 2.  

 

Maksimikiihtyvyydet ominaistaajuuksille 1 ja 2 ovat: 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2,1 = 1,49 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2,2 = 0,17  
𝑚

𝑠2
 . 

Laskettuna paikallaan vaikuttavalla redusoidulla herätteellä kuormitukset asetetaan 

ominaismuodossa suurimman z-akselin suuntaisen siirtymän omaavaan pisteeseen, 

kuitenkin 0,25 m kannen reunasta vääntömuodossa ja poikkileikkauksen keskelle 

puhtaassa taivutuksessa kuvan 42 mukaisesti. 

 

Kuva 42. Paikallaan vaikuttavan herätteen sijoittaminen ominaismuodon mukaan. 

 



119 

 

Kuorman amplitudit ovat 

𝑃2,1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤√𝑛 = 560 𝑁, 

𝑃2,2 = 𝑃𝑤𝜓𝑤√𝑛 = 60,48 𝑁, 

kuormitusfunktiot ovat 

𝑓2,1(𝑡) = 𝑃2,1 sin(𝜔1𝑡), 

𝑓2,2(𝑡) = 𝑃2,2 sin(𝜔2𝑡), 

ja maksimikiihtyvyydet 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2,1 = 2,42 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2,2 = 0,22 
𝑚

𝑠2
 . 

Heräte MT3:ssä on tasan jakautunut kuormitus 0,2 hlö/m
2
. 𝑃𝑤 = 280 N, 𝜓𝑤 = 1 

ensimmäiselle ominaistaajuudelle ja 𝜓𝑤 = 0,108 toiselle, jolloin 

𝑛 = 𝑆𝑑 = 𝐵𝐿𝑑 = 16,8, 

𝑛′ =
10,8√𝜁𝑛

𝑆
= 0,029 

1

𝑚2
 , 

𝑝3,1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′ = 8,082 
𝑁

𝑚2
 , 

𝑝3,2 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′ = 0,871 
𝑁

𝑚2
 . 

Kuormitukset 𝑝3,1sin (𝜔𝑡) ja 𝑝3,2sin (𝜔𝑡) asetetaan samoin, kuin MT1:ssä ja 

maksimikiihtyvyyksiksi saadaan 
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𝑎𝑚𝑎𝑥,3,1 = 1,88 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,3,2 = 0,1 
𝑚

𝑠2
 . 

MT4:ssä on pistemäinen liikkuva heräte, joka koostuu yhden juoksijan dynaamisesta 

painosta. 𝑃𝑗 = 1250 N, 𝜓𝑗 = 0,470 ensimmäiselle ominaistaajuudelle ja 𝜓𝑗 = 0,765 

toiselle. Kuorman amplitudit ovat tällöin 

𝑃4,1 = 𝑃𝑗𝜓𝑗𝑛 = 587,500 𝑁, 

𝑃4,2 = 𝑃𝑗𝜓𝑗𝑛 = 956,250 𝑁, 

ja kuormitusfunktiot ovat 

𝑓4,1(𝑥, 𝑡) = 𝑃4,1 sin(𝜔1𝑡), 

𝑓4,1(𝑥, 𝑡) = 𝑃4,2 sin(𝜔2𝑡). 

Kuormat asetetaan samaan tapaan, kuin MT2:ssa ja maksimikiihtyvyyksiksi saadaan 

𝑎𝑚𝑎𝑥,4,1 = 0,50 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,4,2 = 0,71 
𝑚

𝑠2 . 

Laskettuna paikallaan vaikuttavalla redusoidulla herätteellä kuormitukset ovat 

samansuuruiset ja asetetaan kuten MT2:ssa mutta maksimikiihtyvyydet ovat 

𝑎𝑚𝑎𝑥,4,1 = 2,56 
𝑚

𝑠2
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,4,2 =  3,29 
𝑚

𝑠2
 . 

MT5:ssä on pistemäinen paikallaan vaikuttava kuormitus, joka koostuu viiden 

vandaalin dynaamisesta painosta. Tässä tarkistetaan rakenteen kestävyys 
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tarkoituksellista sillan herättämistä vastaan murtorajatilassa. Vaimennussuhteena 

käytetään suurille värähtelyille tarkoitettuja arvoja. Näin ollen 𝜁 = 3,5 %, 𝐺𝑣 = 800 N, 𝛼 

= 1,6 ja kuorman amplitudi 𝑃𝑣 = 𝛼𝐺𝑣𝑁. Kuormitus asetetaan vaikuttamaan samoihin 

pisteisiin kuin MT2:ssa sekä MT4:ssä. Tässä käytettiin hyväksi kaavan (98) staattista 

kuormaa, jolloin 

𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛 =
𝑃𝑣

2𝜁
= 91,429 𝑘𝑁. 

Lasketaan käyttöasteet mitoittavan jännityksen avulla, jolloin ne ovat 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,1

𝑓𝑦
=

138,7 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,39, 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,2

𝑓𝑦
=

175,6 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,49, 

missä 𝜎𝐸𝑑,𝑣 on von Mises -vertailujännitys vandaalikuormitustapauksessa. 

Tulokset mitoitustilanteittain ovat koottuna taulukossa 59. 

Taulukko 59. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 42 (FE -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne 
CL vaatimus 

(pystyvärähtely) 
Tulos: B1 Tulos: T1 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
]  2,96 [m/s

2
] 0,15 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 1,0 [m/s
2
]  1,49 (2,42) [m/s

2
] 0,17 (0,22) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 1,0 [m/s
2
]  1,88 [m/s

2
] 0,10 [m/s

2
]  

MT4 (TC3C) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0,50 (2,56) [m/s

2
] 0,71 (3,29) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) 𝜎𝐸𝑑,𝑣/𝑓𝑦 ≤ 1  0,39 0,49 

 

Lock-in -ilmiö tarkistetaan kolmella luvussa 4 esitetyllä tavalla, eikä niistä yhdenkään 

mukaan ole vaaraa ilmiön esiintymiseen kyseisellä rakenteella, sillä vaakasuuntaisia 

siirtymiä omaavien ominaismuotojen taajuudet ovat yli 1,5 Hz (BS NA EN 1991-2), 

𝑎𝑙𝑎𝑡 ≠ 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑘−𝑖𝑛 ja 𝑁𝐿 ≥ 𝑑 (JRC). Jalankulkijoiden kriittisen määrän 𝑁𝐿 kaava ei tosin ole 

pätevä, sillä 𝑎𝑙𝑎𝑡 >> 0,5–1,0 Hz. 
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Koska mitoitustilanteiden vaatimukset eivät täyttyneet, muutetaan palkin korkeutta 

maksimikiihtyvyyksien pienentämiseksi. Vaatimukset saadaan toteutettua muuttaen 

ainoastaan uuman korkeutta 550 mm:iin, jolloin kokonaisrakennekorkeuden muutos on 

975 mm  735 mm. Rakenteen massan muutos on tällöin 75829 kg  73719 kg. 

Ominaismuodot vastaavat alkuperäisen rakenteen ominaismuotoja, mutta 

ominaistaajuudet ovat 

𝑓1 = 1,462 𝐻𝑧, 

𝑓2 = 2,460 𝐻𝑧, 

𝑓3 = 5,653 𝐻𝑧. 

Käyttöasteet murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa ovat 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,1

𝑓𝑦
=

138,7 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,57, 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,2

𝑓𝑦
=

175,6 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,70. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 60. 

Taulukko 60. Tulokset mitoitustilannetaulukon 1 vaatimukset täyttävällä rakenteella 

(FE -menetelmällä). Suluissa redusoidulla paikallaan vaikuttavalla 

herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne 
Vaatimus 

(pystyvärähtely) 
Tulos: B1 Tulos: T1 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
]  1,44 [m/s

2
] 0 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0,55 (1,11) [m/s

2
] 0 (0) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0,91 [m/s

2
] 0 [m/s

2
] 

MT4 (TC3C) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0 (0) [m/s

2
] 0,98 (5,43) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) 𝜎𝐸𝑑,𝑣/𝑓𝑦 ≤ 1  0,57  0,70 

 

7.2.2 Mitoitustilanteiden muokkaaminen 

Kun mukavuuskriteerejä ja liikenneluokkia tiukennetaan taulukon 43 mukaisiksi, ollaan 

samassa tilanteessa kuin SDOF -menetelmän yhteydessä, eli kriteerejä ei saada täytettyä 
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ainoastaan uuman korkeutta muuttamalla. Kriteerit saadaan täytettyä laipoilla 50 x 500 

mm
2
 ja uumalla 35 x 1420 mm

2
, jolloin kokonaisrakennekorkeuden muutos on 975 mm 

 1645 mm. Rakenteen massan muutos on tällöin 75829 kg  99963 kg. Rakenteen 

ensimmäinen ominaismuoto vastaa tällöin kuvaa 38, toinen muoto kuvaa 37 ja kolmas 

kuvaa 39. Ominaistaajuudet ovat: 

𝑓1 = 3,531 𝐻𝑧, 

𝑓2 = 4,370 𝐻𝑧, 

𝑓3 = 7,981 𝐻𝑧. 

Käyttöasteet murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa ovat 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,1

𝑓𝑦
=

51,39 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,14, 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,2

𝑓𝑦
=

41,91 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,12. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 61. 

Taulukko 61. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 43 (FE -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne 
CL vaatimus 

(pystyvärähtely) 
Tulos: B1 Tulos: T1 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
]  0,31 [m/s

2
] 0,12 [m/s

2
] 

MT2 (TC4B) ≤ 0,5 [m/s
2
]  0,5 (0,55) [m/s

2
] 0,2 (0,23) [m/s

2
] 

MT3 (TC3A) ≤ 0,5 [m/s
2
]  0,2 [m/s

2
] 0,08 [m/s

2
] 

MT4 (TC4C) ≤ 0,5 [m/s
2
]  0 (0) [m/s

2
] 0 (0) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) 𝜎𝐸𝑑,𝑣/𝑓𝑦 ≤ 1  0,14 0,12 

 

Kun ainoastaan liikenneluokkia tiukennetaan (taulukko 44), mitoitustilanteet saadaan 

toteutettua laipoilla 40 x 400 mm
2
 ja uumalla 25 x 1130 mm

2
, jolloin 

kokonaisrakennekorkeuden muutos on 975 mm  1335 mm. Rakenteen massan muutos 

on tällöin 75829 kg  86138 kg ja ominaismuodot ovat järjestyksessä B1, T1, T2. 

Ominaistaajuudet näille ovat: 
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𝑓1 = 3,192 𝐻𝑧, 

𝑓2 = 3,376 𝐻𝑧, 

𝑓3 = 7,435 𝐻𝑧. 

Käyttöasteet murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa ovat 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,1

𝑓𝑦
=

76,01 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,21, 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,2

𝑓𝑦
=

85,92 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,24. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 62. 

Taulukko 62. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 3 (FE -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu. 

Mitoitustilanne 
Vaatimus 

(pystyvärähtely) 
Tulos: B1 Tulos: T1 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 2,20 [m/s

2
] 0,89 [m/s

2
] 

MT2 (TC4B) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,67 (0,73) [m/s

2
] 0,39 (0,40) [m/s

2
] 

MT3 (TC3A) ≤ 1,0 [m/s
2
] 0,50 [m/s

2
] 0,31 [m/s

2
] 

MT4 (TC4C) ≤ 1,0 [m/s
2
]  0,99 (3,59) [m/s

2
] 0,18 (0,82) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) 𝜎𝐸𝑑,𝑣/𝑓𝑦 ≤ 1  0,21 0,24 

 

Kun ainoastaan mukavuusluokkia muutetaan taulukon 45 mukaisiksi, saadaan 

mukavuuskriteerit täytettyä laipoilla 40 x 400 mm
2
 ja uumalla 25 x 1140 mm

2
. 

Kokonaisrakennekorkeuden muutos on tällöin 975 mm  1345 mm ja rakenteen 

massan muutos 75829 kg  86248 kg. Ominaismuodot ovat järjestyksessä B1, T1, T2 

ja ominaistaajuudet näille ovat: 

𝑓1 = 3,218 𝐻𝑧, 

𝑓2 = 3,385 𝐻𝑧, 
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𝑓3 = 7,447 𝐻𝑧. 

Käyttöasteet murtorajatilassa vandaaliherätteen kanssa ovat 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,1

𝑓𝑦
=

75,33 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,21, 

𝜎𝐸𝑑,𝑣,2

𝑓𝑦
=

85,15 𝑀𝑃𝑎

355 𝑀𝑃𝑎
= 0,24. 

Tulokset rakenteelle mitoitustilanteittain ovat taulukossa 63. 

Taulukko 63. Tulokset mitoitustilannetaulukolle 45 (FE -menetelmällä). Suluissa 

redusoidulla paikallaan vaikuttavalla herätteellä laskettu 

Mitoitustilanne 
Vaatimus 

(pystyvärähtely) 
Tulos: B1 Tulos: T1 

MT1 (TC3A) ≤ 2,5 [m/s
2
] 0,51 [m/s

2
] 0,12 [m/s

2
] 

MT2 (TC3B) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,35 (0,42) [m/s

2
] 0,19 (0,22) [m/s

2
] 

MT3 (TC2A) ≤ 0,5 [m/s
2
] 0,32 [m/s

2
] 0,13 [m/s

2
] 

MT4 (TC3C) ≤ 0,5 [m/s
2
]  0,47 (1,65) [m/s

2
] 0,08 (0,5) [m/s

2
] 

MT5 (vand.) 𝜎𝐸𝑑,𝑣/𝑓𝑦 ≤ 1  0,21 0,24 

 

FE -menetelmällä laskettuna taulukon 42 mukavuuskriteerit saadaan siis täytettyä 

rakenteella, jonka kokonaiskorkeus ilman kaiteita on 735 mm. Tiukennetut 

mukavuuskriteerit vaativammilla herätteillä (taulukko 43) saadaan toteutettua 

kokonaisrakennekorkeudella 1645 mm, ja 150 mm leveämmillä laipoilla. Vertailun 

vuoksi ainoastaan mukavuuskriteerejä tiukennettaessa (taulukko 45) saadaan kriteerit 

toteutettua kokonaisrakennekorkeudella 1335 mm ja 50 mm leveämmillä laipoilla, 

vaativammilla herätteillä (taulukko 44) puolestaan kokonaisrakennekorkeudella 1345 

mm ja 50 mm leveämmillä laipoilla. 

Mitoitustilannetaulukossa pääasiassa yhdenkin mitoitustilanteen muokkaamisella olisi 

saavutettu koko taulukon kriteerien toteutuminen huomattavasti erilaisen jäykkyyden 

omaavalla poikkileikkauksella. 
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7.3 Herkkyysanalyysi 

Tulosten vertailukohtana käytettävän, kappaleessa 5.1 esitellyn rakenteen ensimmäinen 

ominaismuoto on siis puhdas taivutus (B1). Ominaistaajuudet ja niitä vastaavat 

maksimikiihtyvyydet sille on esitetty taulukoissa 64–67 muuttuvilla mitoilla. 

Ominaistaajuus vaihtelee käytetyillä geometrioilla SDOF -menetelmällä välillä 1,194–

3,408 Hz ja kiihtyvyys välillä 0–1,984 m/s
2
. Vastaavat ominaistaajuudet FE -

menetelmällä laskettuna poikkeavat näistä enintään 1,1 % ja kiihtyvyys 

referenssirakenteelle 0,7 %. Toisen ominaismuodon T1 ominaistaajuus vaihtelee 

käytetyillä geometrioilla välillä 2,36–3,672 Hz ja kolmannen muodon T2 välillä 5,298–

8,279 Hz. 

Taulukko 64. Ensimmäisen ominaismuodon ominaistaajuudet SDOF -menetelmällä 

[Hz]. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m 30 m 32 m 

650 mm 2,123 1,809 1,560 1,359 1,194 

750 mm 2,456 2,093 1,805 1,572 1,382 

850 mm 2,793 2,380 2,052 1,788 1,571 

950 mm 3,134 2,670 2,302 2,006 1,763 

1030 mm 3,408 2,904 2,504 2,181 1,917 

 

Taulukko 65. Ensimmäistä ominaistaajuutta vastaavat maksimikiihtyvyydet SDOF -

menetelmällä [m/s
2
]. Toiseen harmoniseen kertaan liittyvät tulokset on 

kursivoitu. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m 30 m 32 m 

650 mm 1,826 1,984 1,316 0,447 - 

750 mm - 1,960 1,889 1,306 0,517 

850 mm 0,164 - 1,867 1,804 1,247 

950 mm 0,351 0,091 - 1,783 1,726 

1030 mm 0,494 0,213 0,002 1,048 1,711 

 

 

 



127 

 

Taulukko 66. Ensimmäisten kolmen ominaismuodon ominaistaajuudet FE -

menetelmällä [Hz]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 2,763 2,041 1,569 1,558 2,041 2,480 

2 T1 3,672 2,888 2,360 2,535 2,888 3,154 

3 T2 8,279 6,552 5,298 6,118 6,552 6,830 

 

Taulukko 67. Maksimikiihtyvyydet kolmelle ensimmäiselle ominaistaajuudelle FE -

menetelmällä [m/s
2
]. Toiseen harmoniseen kertaan liittyvät tulokset on 

kursivoitu. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 0,14 1,88 1,33 1,31 1,88 - 

2 T1 0,23 0,10 - 0,01 0,10 0,14 

3 T2 - - - - - - 

 

Kaikissa tarkastelluissa tapauksissa maksimikiihtyvyyden muutoksen merkittävin 

yksittäinen tekijä on ominaistaajuuden muutoksesta johtuva pienennyskertoimen 𝜓 

muutos taajuusalueilla 1,25–1,7 Hz ja 2,1–2,3 Hz, sekä 2,5–3,4 Hz ja 4,2–4,6 Hz. 

7.3.1 Reunapalkit 

Ominaistaajuuden muutokset kannatinpalkin korkeuden ja jännemitan mukaan on 

esitetty kuvaajien muodossa kuvissa 43 ja 44. Kun reunapalkkien jäykkyys jätetään 

huomioimatta, SDOF -menetelmällä laskettuna sillan ominaistaajuuden havaitaan 

laskevan käytetyillä geometrioilla noin 4,2–4,5 %. Kannatinpalkin korkeuden 

muuttaminen 650 mm:stä 1030 mm:iin vaikuttaa ominaistaajuuden suhteelliseen 

muutokseen noin 0,2–0,3 prosenttiyksikköä. Jännemitan muutoksella ei havaittu selkeää 

vaikutusta suhteelliseen ominaistaajuuden muutokseen. 
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Kuva 43. Reunapalkin vaikutus ominaistaajuuteen jännemitan mukaan [%]. 

 

 

Kuva 44. Reunapalkin vaikutus ominaistaajuuteen kannatinpalkin korkeuden mukaan 

[%]. 

 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi saadaan reunapalkkien jäykkyyden poistamisen 

jälkeen geometriasta riippuen -0,280–+0,919 m/s
2
 ja ne on esitetty taulukossa 68.  
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Taulukko 68. Reunapalkkien vaikutus maksimikiihtyvyyteen SDOF -menetelmällä 

[m/s
2
]. Tummennetuilla molemmat vertailuarvot = 0. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m 30 m 32 m 

650 mm 0,239 - -0,280 -0,237 - 

750 mm - - - -0,274 -0,233 

850 mm -0,068 0,231 - - -0,266 

950 mm -0,077 -0,063 0,919 - -0,058 

1030 mm -0,079 -0,068 -0,002 0,719 - 

 

Ominaistaajuuksien suhteelliset muutokset referenssirakenteeseen FE -menetelmällä 

laskettuna, kun reunapalkkien jäykkyys jätetään huomioimatta on esitetty taulukossa 69. 

Ero SDOF -menetelmällä laskettuihin vastaavien geometrioiden ominaistaajuuksiin on 

enimmillään 0,6 %. Reunapalkeilla on suurin vaikutus T1 -muodossa, geometrian 

vaikutus on suurin T2 -muodossa. 

Taulukko 69. Reunapalkkien vaikutus ominaistaajuuksiin FE -menetelmällä [%]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 -3,9 -4,0 -4,1 -4,0 -4,0 -4,1 

2 T1 -15,4 -16,0 -16,4 -16,7 -16,0 -16,0 

3 T2 -5,4 -6,3 -6,9 -10,2 -6,3 -3,5 

 

Maksimikiihtyvyys laskettuna 28 m pitkälle rakenteelle 850 mm korkealla 

kannatinpalkilla ilman reunapalkkien jäykkyyttä on ensimmäisellä ominaistaajuudella 

1,88 m/s
2
, ja 0 m/s

2
 toisella. Erot referenssirakenteeseen ovat 0,0 m/s

2
 ja -0,1 m/s

2
. 

7.3.2 Laakerit 

Ominaistaajuuksien suhteelliset muutokset referenssirakenteeseen FE -menetelmällä 

laskettuna, kun tuet muutetaan joustaviksi taulukon 47 mukaisesti, on esitetty 

taulukossa 70. Tukien muuttaminen kasvattaa ominaistaajuutta B1 -muodossa ja 

pienentää T1 -muodossa, ensimmäinen ja toinen ominaismuoto pysyvät käytännössä 

samankaltaisina. Kolmas ominaismuoto muuttuu huomattavasti, kun liike on tuilla 

mahdollinen myös poikkisuunnassa. Kyseessä on tällöin vääntö- ja vaakasuuntaisen 

värähtelymuodon sekoitus (T/L1), joka on esitetty kuvassa 45. Ominaismuodon 
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huomattavan muutoksen seurauksena myös ominaistaajuus muuttuu tarkastelluista 

ominaismuodoista eniten. Geometrian vaikutus on suurin T/L1 -muodossa. 

Taulukko 70. Tukien jäykkyyden vaikutus ominaistaajuuksiin FE -menetelmällä [%]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 7,6 8,5 9,4 9,1 8,5 8,2 

2 T1 -8,6 -7,0 -5,5 -7,0 -5,3 -6,8 

3 T/L1 -20,8 -19,4 -16,0 -13,9 -19,4 -19,2 

 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi saadaan tukien joustaviksi muuttamisen jälkeen 

geometriasta riippuen -0,97–+0,64 m/s
2
 ja ne on esitetty taulukossa 71. 

Taulukko 71. Tukien jäykkyyden vaikutus maksimikiihtyvyyteen FE -menetelmällä 

[m/s
2
]. Tummennetuilla molemmat vertailuarvot = 0. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 0,11 -0,97 0,57 0,64 -0,97 0,10 

2 T1 0,01 -0,05 0,34 -0,01 -0,05 -0,02 

3 T2 - - - - - 0,03 

 

 

Kuva 45. Kolmas ominaismuoto joustavien tukien tapauksessa. 

 

7.3.3 Betonin dynaaminen kimmokerroin 

Ominaistaajuuden muutokset kannatinpalkin korkeuden ja jännemitan mukaan on 

esitetty kuvaajien muodossa kuvissa 46 ja 47. Kun betonin kimmokerroin vaihdetaan 

staattisesta dynaamiseen, SDOF -menetelmällä laskettuna sillan ominaistaajuuden 

havaitaan nousevan käytetyillä geometrioilla noin 3,0–3,2 %. Kannatinpalkin korkeuden 

muuttaminen 650 mm:stä 1030 mm:iin vaikuttaa ominaistaajuuden suhteelliseen 

muutokseen noin 0,1–0,2 prosenttiyksikköä. Jännemitan muutos ei vaikuta havaittavasti 

suhteelliseen ominaistaajuuden muutokseen. 
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Kuva 46. Betonin dynaamisen kimmokertoimen vaikutus ominaistaajuuksiin  

kannatinpalkin korkeuden mukaan [%]. 

 

 

Kuva 47. Betonin dynaamisen kimmokertoimen vaikutus ominaistaajuuksiin  

jännemitan mukaan [%]. 

 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi saadaan staattisen kimmokertoimen dynaamiseksi 

muuttamisen jälkeen geometriasta riippuen -0,695–+0,210 m/s
2
 ja ne on esitetty 

taulukossa 72. 
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Taulukko 72. Betonin dynaamisen kimmokertoimen vaikutus maksimikiihtyvyyteen 

SDOF -menetelmällä [m/s
2
]. Tummennetuilla molemmat vertailuarvot = 

0. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m  30 m 32 m 

650 mm -0,695 - 0,210 0,176 - 

750 mm 0,018 -0,566 - 0,198 0,168 

850 mm 0,048 - -0,139 - 0,186 

950 mm 0,052 0,043 - - - 

1030 mm - 0,046 0,038 -0,580 - 

 

Ominaistaajuuksien suhteelliset muutokset referenssirakenteeseen FE -menetelmällä 

laskettuna, kun betonin staattinen kimmokerroin vaihdetaan dynaamiseen, on esitetty 

taulukossa 73. Ero SDOF -menetelmällä laskettuihin vastaavien geometrioiden 

ominaistaajuuksiin on suurimmillaan 1,1 %. Kimmokertoimella on suurin vaikutus T1 -

muodossa. 

Taulukko 73. Betonin dynaamisen kimmokertoimen vaikutus ominaistaajuuksiin FE -

menetelmällä l [%]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 m) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 

2 T1 8,1 8,5 9,0 9,0 8,5 8,4 

3 T2 5,3 5,2 5,2 6,0 5,2 4,7 

 

Maksimikiihtyvyys laskettuna 28 m pitkälle rakenteelle 850 mm korkealla 

kannatinpalkilla ja dynaamisella betonin kimmokertoimella on ensimmäisellä 

ominaistaajuudella 1,83 m/s
2
, ja 0,17 m/s

2
 toisella. Erot referenssirakenteeseen ovat -

0,05 m/s
2
 ja +0,07 m/s

2
. 

7.3.4 Kaiteet 

Ominaistaajuuden muutokset kannatinpalkin korkeuden ja jännemitan mukaan on 

esitetty kuvaajien muodossa kuvissa 48 ja 49. Kun kaiteiden yläjohteen jäykkyys 

otettiin huomioon, SDOF -menetelmällä laskettuna sillan ominaistaajuuden havaitaan 

nousevan käytetyillä geometrioilla noin 15–30 %. Kannatinpalkin korkeuden 

muuttaminen 650 mm:stä 1030 mm:iin vaikuttaa ominaistaajuuden suhteelliseen 
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muutokseen noin 15 prosenttiyksikköä. Jännemitan muutoksella ei havaita selkeää 

vaikutusta suhteelliseen ominaistaajuuden muutokseen. 

 

Kuva 48. Kaiteen jäykkyyden vaikutus ominaistaajuuksiin kannatinpalkin korkeuden 

mukaan [%]. 

 

 

Kuva 49. Kaiteen jäykkyyden vaikutus ominaistaajuuksiin jännemitan mukaan [%]. 

 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi saadaan kaiteiden yläjohteiden jäykkyyden 

huomioonottamisen jälkeen geometriasta riippuen -2,045–+1,344 m/s
2
 ja ne on esitetty 

taulukossa 74. 
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Taulukko 74. Kaiteen jäykkyyden vaikutus maksimikiihtyvyyteen SDOF -

menetelmällä [m/s
2
]. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m  30 m 32 m 

650 mm -1,358 -2,045 0,509 1,355 1,344 

750 mm 0,346 -1,698 -1,680 0,436 1,204 

850 mm 0,323 0,217 -1,923 -0,672 0,421 

950 mm 0,125 0,245 0,117 -1,836 - 

1030 mm - 0,233 0,193 -0,772 -1,128 

 

Ominaistaajuuksien suhteelliset muutokset FE -menetelmällä laskettuna, kun rakennetta 

kaiteineen verrataan kaiteettomaan, on esitetty taulukossa 75. Ero SDOF -menetelmällä 

laskettuihin vastaavien geometrioiden ominaistaajuuksiin ilman kaiteita on 

suurimmillaan 0,9 %. Kaiteineen ero oli puolestaan suurimmillaan 20,8 %. 

Taulukko 75. Kaiteen jäykkyyden vaikutus ominaistaajuuksiin FE -menetelmällä [%]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 mm) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 1,53 1,98 2,45 3,16 1,98 1,43 

2 T1 1,23 1,56 1,87 1,81 1,56 1,37 

3 T2 -1,28 -0,94 -0,78 -0,27 -0,94 -1,32 

 

FE -menetelmällä maksimikiihtyvyys laskettuna yksinkertaisilla kaiteilla on 

ensimmäisellä ominaistaajuudella 1,8 m/s
2
, ja 0,13 m/s

2
 toisella. Vertailuna käytettävän 

rakenteen, jossa kaiteet huomioitiin ainoastaan massana, Maksimikiihtyvyydet ovat 1,93 

ja 0,12 m/s
2
. Eroiksi muodostui +0,17 m/s

2
 ja -0,01 m/s

2
. 

7.3.5 Massa sekä ominaistaajuuksien ja kiihtyvyyksien vaihteluväli 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi saadaan SDOF -menetelmällä massan virheen +5 

% lisäämisen jälkeen geometriasta riippuen -0,208–+0,456 m/s
2
 ja ne on esitetty 

taulukossa 76. FE -menetelmällä saatujen ominaistaajuuksien ero SDOF -menetelmällä 

laskettuihin vastaavien geometrioiden ominaistaajuuksiin on enimmillään 0,6 %. 

 



135 

 

Taulukko 76. Massan +5 % virheen vaikutus maksimikiihtyvyyteen SDOF -

menetelmällä [m/s
2
]. Tummennetuilla molemmat vertailuarvot = 0. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m 30 m 32 m 

650 mm -0,101 -0,098 -0,208 -0,143 - 

750 mm - -0,096 -0,092 -0,202 -0,143 

850 mm -0,042 0,434 -0,092 -0,115 -0,192 

950 mm -0,054 -0,035 0,456 -0,088 -0,136 

1030 mm -0,065 -0,044 - 0,041 -0,084 

 

Ominaistaajuuden suhteellinen ja absoluuttinen muutos jännemitan mukaan on esitetty 

kuvaajien muodossa kuvissa 50 ja 51. Kun tutkittuja tekijöitä muokkaamalla saatua 

suurinta mahdollista ominaistaajuutta verrattiin pienimpään, SDOF -menetelmällä 

laskettuna sillan ominaistaajuuden havaitaan nousevan käytetyillä geometrioilla noin 

28–45 %, tai noin 0,5–0,9 Hz. Kannatinpalkin korkeuden muuttaminen 650 mm:stä 

1030 mm:iin vaikuttaa ominaistaajuuden suhteelliseen muutokseen noin 17 

prosenttiyksikköä ja absoluuttiseen muutokseen 0,4 Hz. Jännemitan muutoksella ei 

havaita selkeää vaikutusta ominaistaajuuden muutokseen. 

 

Kuva 50. Suurimpien ja pienimpien ominaistaajuuksien erotus jännemitan mukaan 

[Hz]. 

 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1,000

24 m 26 m 28 m 30 m 32 m

650 mm

750 mm

850 mm

950 mm

1030 mm



136 

 

 

Kuva 51. Suurimpien ja pienimpien ominaistaajuuksien ero jännemitan mukaan [%]. 

 

Maksimikiihtyvyyksien muutoksiksi, kun verrataan suurimman ominaistaajuuden 

rakennetta pienimmän ominaistaajuuden rakenteeseen, saadaan geometriasta riippuen -

1,948–+1,845 m/s
2
 ja ne on esitetty taulukossa 77. 

Taulukko 77. Ero suurimpien ja pienimpien taajuuksien aiheuttavien rakenteiden 

maksimikiihtyvyyksissä SDOF -menetelmällä [m/s
2
]. 

Kannatinpalkin 

korkeus 

Jännemitta 

24 m 26 m 28 m  30 m 32 m 

650 mm -1,766 -1,948 0,651 1,845 1,691 

750 mm 0,445 -1,779 -1,853 1,023 1,686 

850 mm 0,466 -0,132 -1,774 -1,421 0,987 

950 mm 0,288 0,447 -0,905 -1,749 -0,432 

1030 mm 0,145 0,386 0,299 -1,652 -1,677 

 

Ominaistaajuuksien suhteelliset muutokset FE -menetelmällä laskettuna, kun verrataan 

suurimman ominaistaajuuden rakennetta pienimmän ominaistaajuuden rakenteeseen, on 

esitetty taulukossa 78. Ero SDOF -menetelmällä laskettuihin pienimmän 

ominaistaajuuden rakenteen vastaavien geometrioiden ominaistaajuuksiin on 

enimmillään 0,6 %. Yhteisvaikutus on suurin T1 -muodossa. 
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Taulukko 78. Ero suurimpien ja pienimpien taajuuksien aiheuttavien rakenteiden 

ominaistaajuuksissa FE -menetelmällä [%]. 

Nro Muoto 

Jännemitta 

(kun kannatinpalkki 850 mm) 

Kannatinpalkin korkeus 

(kun jännemitta 28 mm) 

24 m 28 m 32 m 650 mm 850 mm 1030 mm 

1 B1 23,0 24,6 26,2 26,4 24,6 23,7 

2 T1 43,8 43,9 43,8 45,9 43,9 43,5 

3 T2 44,4 41,8 40,1 42,2 41,8 39,0 

 

Maksimikiihtyvyys laskettuna 28 m pitkälle rakenteelle 850 mm korkealla 

kannatinpalkilla ja suurimman ominaistaajuuden tuottavilla tekijöillä, on ensimmäisellä 

ominaistaajuudella 0 m/s
2
, ja 0,24 m/s

2
 toisella. Pienimmän ominaistaajuuden tuottavilla 

tekijöillä rakenteen maksimikiihtyvyydet ovat 1,85 ja 0 m/s
2
. Eroiksi muodostuu +1,85 

m/s
2
 ja -0,24 m/s

2
. Tässä huomionarvoista on, että ensimmäiselle ominaismuodolle 

suurin ominaistaajuus saavutetaan joustavilla tuilla, ja pienin yksinkertaisilla tuilla. 

toiselle ominaismuodolle tämä on päinvastoin. Toisena merkittävänä seikkana 

mainitaan, että ensimmäisen ominaismuodon kohdalla pienennyskertoimen 𝜓 arvo 

nousee nollasta yhteen. 

7.3.6 Vaimennus 

Tasan jakautunut kuormitus, eli ns. jalankulkijavirtatapauksen kuormitus voidaan siis 

analyyttisesti määritellä Euler-Bernoullin palkille kaavalla (87): 

𝑓1(𝑡) =
2𝐿

𝜋
𝑝1 sin(𝜔𝑡), 

missä 𝑝1 = 𝑃𝑤𝜓𝑤𝑛′𝐵. 

Ekvivalentti jalankulkijoiden määrä 𝑛′ puolestaan määritellään JRC:n mukaan:  

𝑛′ = 10,8
√𝜁𝑛

𝑆
 , kun väentiheys sillalla 𝑑 < 1/ m

2
 

𝑛′ = 1,85
√𝑛

𝑆
 , kun väentiheys sillalla 𝑑 ≥ 1/ m

2
 

missä 𝑆 = 𝐵𝐿 on sillan kannen pinta-ala. 



138 

 

Kun 𝑓1(𝑡) nyt sijoitetaan palkin maksimikiihtyvyyden analyyttisen ratkaisun kaavaan 

(67), saadaan maksimikiihtyvyydet 𝑎𝑚𝑎,1 ja 𝑎𝑚𝑎𝑥,2. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
2

𝜋

𝑝1𝐿

𝑀𝜁
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,1 =
2𝐿

𝜋

10,8𝑃𝜓√𝜁𝑛

𝑀𝜁
 , 

𝑎𝑚𝑎𝑥,2 =
2𝐿

𝜋

1,85𝑃𝜓√𝑛

𝑀𝜁
 . 

Näistä voidaan nähdä, että vaimennussuhteeseen kohdistuva kertoimen 𝑘𝑑 suuruinen 

muutos johtaa kiihtyvyyden muutokseen kertoimella 𝑘𝑎 = √𝑘𝑑/ 𝑘𝑑, kun 𝑑 < 1/m
2
 ja 

𝑘𝑎 = 1/ 𝑘𝑑, kun 𝑑 ≥ 1/m
2
. Vaikutusta havainnollistetaan kuvilla 52 ja 53, joissa 

pystyakseleilla on maksimikiihtyvyyden kerroin ja vaaka-akseleilla vaimennuksen 

kerroin. Niistä nähdään esimerkiksi vaimennussuhteen kolminkertaistamisen 

pienentävän maksimikiihtyvyyden noin 58 %:iin ja vaimennussuhteen pienentämiseen 

kolmannekseen kasvattavan maksimikiihtyvyyttä noin 73 %, kun 𝑑 < 1/m
2
.  

 

Kuva 52. Vaimennussuhteen kasvattamisen vaikutus tasaisen kuormituksen 

aiheuttamaan maksimikiihtyvyyteen. 
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Kuva 53. Vaimennussuhteen pienentämisen vaikutus tasaisen kuormituksen 

aiheuttamaan maksimikiihtyvyyteen. 

 

7.3.7 Vandaaliheräte 

Vandaaliherätteeseen liittyvissä tuloksissa 32 m pitkä rakenne ei ole enää herätteen 

taajuusalueella 1,7–3,0 Hz. Tulokset siitä esitetään ongelman havainnollistamisen 

vuoksi. 

Mitoittavan momentin ja käyttöasteen muutos referenssirakenteelle vandaalimäärän 

mukaan on esitetty kuvissa 54 ja 55. Kun vandaalien määrää kasvatetaan nollasta 

viiteen, käytetyillä geometrioilla mitoittava momentti kasvaa lineaarisesti noin 550–730 

kNm. Käyttöaste puolestaan nousee noin 21–28 prosenttiyksikköä. 
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Kuva 54. Mitoittavan kimmoisen momentin suuruus vandaalimäärän mukaan 

poikkileikkaukselle, kun kannatinpalkin korkeus on 850 mm [kNm]. 

 

 

Kuva 55. Kimmoisen momenttikestävyyden käyttöaste vandaalimäärän mukaan, kun 

kannatinpalkin korkeus on 850 mm [%]. 

 

Kuvassa 56 esitetään momenttikestävyyden käyttöaste vaimennussuhteen mukaan kun 

jännemitta on 28 m ja kannatinpalkin korkeus 850 mm. Kun dynaamisen kuormituksen 

taajuus on resonanssissa rakenteen ominaistaajuuden kanssa. 
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Kuva 56. Kimmoisen ja plastisen momenttikestävyyden käyttöaste vaimennussuhteen 

mukaan, kun 𝑁 = 5. 

 

Kuva 57 esittää laskennallisen maksimikiihtyvyyden vandaalimäärän mukaan, kun 

kannatinpalkin korkeus on 850 mm. Hieman suurempi vaikutus lyhyemmän jännevälin 

rakenteeseen johtuu pienemmästä massasta. 

 

Kuva 57. Laskennallinen maksimikiihtyvyys vandaalimäärän mukaan, kun 𝜁 = 0.035 

[m/s
2
]. 

 

Maksimivaikutus voidaan sanoa saavutettavan kun rakennetta on herätetty 𝑡𝑚𝑎𝑥 ajan 

(kaava (100)). 
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Tällöin laskettuna pienimmällä käytettävällä vandaalin hyppimistaajuudella 1,7 Hz ja 

pienimmällä suurille värähtelyille tarkoitetulla vaimennussuhteella 2 % (taulukko 5) 

maksimivaikutus saavutetaan 29,4 sekunnissa. 

7.3.8 Juoksijaheräte 

Kun käytetään liikkumatonta redusoimatonta herätettä, joka vaikuttaa sillan ylitykseen 

kuluvan ajan, havaitaan sen ja liikkuvan herätteen aiheuttaman maksimikiihtyvyyden 

suhteen olevan käytetyillä geometrioilla sama noin 1,55–1,60 riippumatta jännemitasta 

tai juoksijoiden määrästä. Redusoidun paikallisen herätteen aiheuttaman kiihtyvyyden ja 

liikkuvan herätteen aiheuttaman kiihtyvyyden suhteen havaitaan konvergoivan kohti 

ykköstä, kun juoksijamäärä ja vaimennus kasvavat. Laskennalliset SDOF -menetelmällä 

lasketut kiihtyvyydet eri herätteillä on esitetty jännemitan mukaan kuvissa 58–60 ja 

suuremmalla vaimennuksella vandaalimäärän mukaan kuvassa 61. Samat laskelmat 

tehtiin FE -menetelmällä ja niiden tulosten ero oli SDOF -menetelmän vastaaviin 

maksimissaan 2,3 %. 

 

Kuva 58. Laskennallinen maksimikiihtyvyys jännemitan mukaan, kun 𝑁 = 1 ja 𝜁 = 

0.003 [m/s
2
]. 
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Kuva 59. Laskennallinen maksimikiihtyvyys jännemitan mukaan, kun 𝑁 = 2 ja 𝜁 = 

0.003 [m/s
2
]. 

 

 

Kuva 60. Laskennallinen maksimikiihtyvyys jännemitan mukaan, kun 𝑁 = 4 ja 𝜁 = 

0.003 [m/s
2
]. 
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Kuva 61. Laskennallinen maksimikiihtyvyys vandaalimäärän mukaan, kun jännemitta 

on 32 m ja 𝜁 = 0.006 [m/s
2
]. 

 

Koska redusoidun paikallisen herätteen aiheuttaman kiihtyvyyden, ja liikkuvan 

herätteen aiheuttaman kiihtyvyyden suhteen havaitaan konvergoivan kohti ykköstä, ja 

vaimennuksen sekä vandaalimäärän lisäksi sillan ylitykseen kuluvan ajan arveltiin 

vaikuttavan tähän, testataan herätteitä myös pidemmällä ja jäykemmällä rakenteella 

(taulukko 79), joka täyttää samat ehdot kuin referenssirakenne ja jonka ominaistaajuus 

on 2,233 Hz. Vaimennussuhteena käytetään suurinta pienille värähtelyille tarkoitettua 

suhdetta 1,5 % (puu). 

Taulukko 79. Pidemmän ja jäykemmän rakenteen ominaisuuksia. 

Laipat 50 x 400 mm
2
 

Uuma 25 x 1220 mm
2
 

𝐼𝑦 2,662*10
10

 mm
4
 

𝐼𝑧 1,461*10
11

 mm
4
 

𝐿 36 m 

𝑀 118626 kg 

 

Pidemmällä ja voimakkaammin vaimennetulla rakenteella liikkuvan herätteen 

aiheuttama maksimikiihtyvyys on neljän juoksijan tapauksessa suurempi kuin 

redusoidulla paikallisella herätteellä, liikkuvalla 1,956 m/s
2
 ja paikallisella 1,405 m/s

2
. 

Rajoitetun vaikutusajan heräte puolestaan aiheuttaa noin 2,62 m/s
2
 kiihtyvyyden, mikä 

on noin 34 % suurempi kuin liikkuvan herätteen aiheuttama. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Eurokoodiuudistuksen luonnosten mukaan suoritetun värähtelymitoituksen perusteella 

esitetään tässä luvussa mitoitusohjeeseen, sen käyttöön ja mitoitustilanteisiin liittyviä 

päätelmiä, ohjeita ja suosituksia. Herkkyysanalyysin tulosten perusteella puolestaan 

esitetään rakennemalleihin sekä herätteisiin liittyviä ohjeita ja suosituksia. 

8.1 Värähtelyanalyysi ja Eurokoodi 

Mitoitustilannetaulukon 42 mukavuuskriteerit saataisiin EN 1990 ja EN 1991-2 

luonnosten mukaisesti mitoitettuna toteutettua huomattavasti hoikemmalla rakenteella, 

kuin mitoitustilannetaulukon 44 vastaavat. Rakennekorkeuden muutos näiden välillä oli 

lähes metri. Liittorakenteisten siltojen kustannukset ovat vuonna 2010 olleet noin 3 

euroa teräskiloa kohti (Karhumaa 2010). Kun tämä kerrotaan vuoden 2017 elokuun 

maarakennuskustannusten kokonaisindeksillä, jonka pisteluku verrattuna vuoden 2010 

kustannuksiin oli 110,7 (Tilastokeskus 2017), saadaan tiukennettujen mitoitustilanteiden 

lisäkustannuksiksi noin 87000 €. Summa on merkittävä, sillä referenssirakenteen 

kustannusarvio samalla tavalla laskettuna on noin 165000 €. Kustannusten muutokseen 

kannattaa silti suhtautua varauksella, sillä värähtelyominaisuuksiin voidaan vaikuttaa 

muutenkin, kuin pääasiassa kannatinpalkin korkeutta muuttamalla, tässä voivat 

esimerkiksi vaimentimet tulla kyseeseen. Mitoitustilanteiden valinnassa voidaan myös 

tehdä toisenlaisia painotuksia. 

Tutkimuksessa havaittiin, että usein yhdenkin mitoitustilanteen muutoksella voitaisiin 

saada mitoitustilannetaulukon vaatimukset täytettyä huomattavasti erilaisella 

rakenteella. Muutos ulkonäköön oli myös huomattava, kuten karkeista havainnekuvista 

(kuvat 62 ja 63) voidaan todeta. Koska muutokset voivat olla näin suuria, kannattaa 

mitoitustilanteiden valintaa pohtia huolellisesti ja tuoda siihen liittyvät seikat 

perusteellisesti esille tilaajan kanssa. 
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Kuva 62. Havainnekuva mitoitustilannetaulukon 42 kriteerit täyttävästä rakenteesta 

ilman kaiteita. 

 

 

Kuva 63. Havainnekuva mitoitustilannetaulukon 43 kriteerit täyttävästä rakenteesta 

ilman kaiteita. 

 

Tutkimuksen perusteella kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoituksen todetaan 

olevan hyvin herkkää värähtelyn ominaistaajuuksien muutoksille. Tämä tuottaa painetta 

onnistua ennakoimaan rakenteen ominaistaajuuksia mahdollisimman tarkasti, varsinkin 

jalankulkijoiden askeltaajuuksien kriittisten arvojen läheisyydessä. Ominaistaajuuksien 

arviointi on kuitenkin hyvin haastavaa, sillä siltarakenteen värähtelymekaaninen 

käyttäytyminen on riippuvainen useista epävarmoista parametreista, sekä rakenteen 
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sisäisistä, että ulkoisista. Värähtelymitoitus on rakennemallinnuksen osalta sitä 

varmempaa, mitä tarkemmin malli kuvaa rakenteen todellista käyttäytymistä, toisin 

sanoen konservatiivisia ratkaisuja tämän suhteen ei ole. Epävarmuutta mitoituksessa 

voidaan sen sijaan poistaa konservatiivisilla kuormituksilla ja maksimikiihtyvyysrajoja 

madaltamalla. Tämä ei kuitenkaan palvele Eurokoodiuudistuksen tavoitteita. 

Rakenteen mallinnuksessa tulisi kiinnittää huomiota rakennemallin tarkkuuteen ja sen 

käyttäytymisen saattamiseen mahdollisimman lähelle todellisen rakenteen 

ominaisuuksia, sillä värähtelymitoituksessa ei saavuteta varmuutta muilla tavoin 

rakennemallinnuksen osalta, toisin kuin muussa mitoituksessa. EN 1990:ssa mainitaan, 

että rakennemallien on oltava riittävän tarkkoja rakenteen toiminnan ennakoimiseen, 

eikä tätä voi värähtelymitoituksessa korostaa liikaa. 

Tässä tutkimuksessa kahdella menetelmällä luotujen mallien vertailukelpoisten tulosten 

välille ei syntynyt suurta eroa, mutta kun otetaan huomioon se, että rakenne oli 

suhteellisen yksinkertainen ja helppo mallintaa, voidaan monimutkaisempien 

rakenteiden mallinnuksessa olettaa syntyvän suurempiakin vaihteluita. SDOF -

menetelmä oli tälle rakenteelle käyttökelpoinen, mutta monimutkaisemmilla rakenteilla 

sen käyttö on hankalampaa ja käytännössä on turvauduttava elementtimenetelmään. 

Rakenteen mallinnuksen haasteiden vuoksi ero todellisen rakenteen ja mallin 

maksimikiihtyvyydessä voi hyvilläkin lähtötiedoilla ja tarkoilla malleilla olla jopa 10 % 

kuten Van Nimmen (2014) totesi ja tämä tutkimus vahvistaa tätä käsitystä. Van 

Nimmen myös ehdotti kätevän tavan ottaa mallin tarkkuudesta riippumaton epävarmuus 

huomioon muuttamalla pienennyskertoimen 𝜓 käyrää, mikä vaikuttaa myös tämän 

tutkimuksen perusteella hyvältä idealta. BS NA EN 1991-2:ssa vastaava 

pienennyskerroin 𝑘 kattaa myös enemmän taajuuksia kuin EN 1991-2 luonnoksen 𝜓. 

Tämän lisäksi se ottaa huomioon ihmisten matalamman sietokyvyn korkeammilla 

taajuuksilla. Eurokoodissa käyrä pystyvärähtelyille voisikin olla BS NA EN 1991-2 

kaltainen, josta leikataan suurimmat yli 5,5 Hz ja pienimmät alle 0,7 Hz taajuudet pois 

Van Nimmenin käyrää mukaillen (kuva 64). Näin taajuusväli, jolla silta on 

tarkastettava, ei edelleenkään olisi kohtuuton. Vaakavärähtelyissä voitaisiin Van 

Nimmenin tavoin leventää taajuusväliä 15 % JRC:n esittämän taajuusvälin keskikohdan 

suhteen (kuva 65). Yli 1,5 Hz taajuudet leikattaisiin pois, joten vaakavärähtelyä ei 

tarkasteltaisi askeltaajuuden toiselle harmoniselle kerralle, kuten JRC:ssä esitetään. 
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Kuva 64. Pystyvärähtelyn pienennyskertoimen 𝜓 ehdotus. 

 

 

Kuva 65. Vaakavärähtelyn pienennyskertoimen 𝜓 ehdotus. 

 

Juoksijatapauksessa BS NA EN 1991-2 pienennyskertoimen käyrää ei voida suoraan 

verrata JRC:n käyrään erisuuruisen kuorman amplitudin vuoksi. Sen voidaan olettaa 

olevan hieman konservatiivinen, mikäli saman käyrän yhteydessä käytetään JRC:n 

esittämää kuormitusta juoksijasta 1250 N. Tätä konservatiivisuutta voitaisiin käyttää 

samalla tavalla hyväksi käyttäen sitä ottamaan mallin tarkkuudesta riippumaton 

epätarkkuus huomioon. Ehdotus käyräksi, josta JRC:tä mukaillen toisen harmonisen 

kerran vaikutukset on jätetty pois, on esitetty kuvassa 66. 
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Kuva 66. Pystyvärähtelyn pienennyskertoimen 𝜓 ehdotus juoksijatapauksessa. 

 

JRC:ssä SDOF -menetelmän yhteydessä keskitytään lähinnä pysty-, pituus- ja 

vaakasuuntaisten värähtelyjen käsittelyyn, mikä jättää esimerkiksi vääntö- ja 

sekamuodot vähemmälle huomiolle ja suunnittelijalta voi jäädä nämä huomioimatta 

yksinkertaisilla palkkimaisilla rakenteilla. Ominaismuotojen monimuotoisuutta voisi 

ehkä painottaa enemmän ja mikäli Eurokoodissa tulee olemaan SDOF -menetelmää 

käsitteleviä osia, voisi vääntömuotojen laskentaa esitellä taivutusmuotojen rinnalla. 

Juoksijatapausta arvioitaessa voi olla houkuttelevaa käyttää herätteitä taulukon 

vaativasta päästä, sillä mitäpä olisivat ne sillat, varsinkin taajamassa, joilla ei silloin 

tällöin lenkkeilijäpari liikkuisi? Juoksijatapauksessa herätteet onkin asetettu 

liikenneluokkataulukkoon vaativuutensa vuoksi korkeampiin luokkiin kuin niiden 

esiintyvyyden voisi antaa olettaa. Yhden, kahden ja neljän henkilön juoksijaherätteet 

ovat samassa liikenneluokassa 0,5, 1,0 ja 1,5 hlö/m
2
 jalankulkijavirran kanssa. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että juoksijoiden kohdalla ajatellaan suurempien 

kiihtyvyyksien olevan hyväksyttävämpiä lyhyen vaikutusaikansa vuoksi. 

EN 1990 luonnoksessa kerrotaan juoksijaherätteeseen liittyen, että se on usein hyvin 

vaativa, minkä vuoksi sitä ei tulisi käyttää systemaattisesti jokaisella sillalla ja että usein 

lyhyen vaikutusaikansa vuoksi värähtely ei ehdi häiritä muita jalankulkijoita 

merkittävän pitkään. Tätä lausumaa, ja herätteitä liikenneluokkataulukossa 

juoksijatapauksessa voisi kuitenkin herätteiden valinnan selkeyttämiseksi muuttaa siten, 

että heräte olisi periaatteessa käytettävissä kun vastaavan liikenneluokan tasan 
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jakautunutta herätettä ja kävelijäryhmäherätettä käytetään. Esimerkiksi käyttämällä 

nykyistä liikenneluokkataulukkoa ja huomautuksessa esitetään, että jos sillan jännevälin 

ylitysaika ylittää tietyn arvon, tai nähdään, että siltaympäristö on juoksijoiden kannalta 

merkittävä, kuten tämän tutkimuksen värähtelymitoitusosuudessa toisessa 

mitoitustilannetaulukossa, käytetään odotettavissa olevaksi ajateltua juoksijaryhmää. 

Mitoituksen yhteydessä kävi ilmi, että isompi kävelijäryhmä (N > 4) ja enemmän kuin 

yksi juoksija voi olla vaikea toteuttaa yhtä aikaa samalle mukavuustasolle 

taajuusalueella 1,7(1,25)–4,2(4,6) Hz keveillä ja hoikilla rakenteilla. Kun kiihtyvyys 

toisella pysyy hyväksyttävissä, toinen menee todennäköisesti yli, kun liikutaan 

hyväksyttävien kiihtyvyyksien lähellä. Käytännössä, kun halutaan mukavuustaso sekä 

isoille kävelijäryhmille, että useammalle juoksijalle, joudutaan ominaistaajuus 

muokkaamaan pois tältä taajuusalueelta tässä tapauksessa. Myös tämä olisi hyödyllistä 

ottaa esille tilaajan kanssa, jolloin voitaisiin keskustella mahdollisuudesta helpottaa 

mukavuustasoa tai herätettä toiselle ja mahdollisesti tuoda säästöjä kustannuksiin. 

Mukavuusluokan valinta on jokseenkin epämääräistä JRC:ssä ja tämän työn 

kirjoittamishetkellä käytössä olleessa EN 1990:n luonnosversiossa. Perusteita 

mukavuusluokan valintaan annetaan, mutta subjektiivisina asioina niiden käsittely voi 

olla haastavaa varsinkin, jos ei ole tutustunut niihin liittyvään tutkimukseen. 

Subjektiivisuuden vuoksi jonkinlainen systemaattinen tapa mukavuustason valintaan 

olisi hyödyllinen. 

Mukavuustason määrittämisessä huomion arvoista on myös, että paikallaan oleva 

jalankulkija kokee värähtelyt aivan toisella tavalla kuin liikkuva ja mukavuustasot EN 

1990 luonnoksessa vaikuttaisivat lähdekirjallisuuden perusteella olevan paikallaan 

oleville suunnattuja. Kuten kappaleessa 3.5.1 mainittiin, paikallaan seisovan henkilön 

sietämä värähtelyamplitudi on vain noin neljäsosan kävelevän henkilön sietämästä. 

Esimerkiksi jos sillalla on jokin näköalapaikka tai muu vastaava, jossa ihmiset tulevat 

säännöllisesti pysähtymään, tai vastaavasti sillalla pysähtyminen on jostain syystä 

vähäistä, on tämä syytä ottaa huomioon. Huomion arvoista on myös se että 

mukavuusluokan valintaan vaikuttavat tekijät voivat muuttua vuodenaikojen mukaan. 

Tilaajan näkökulmasta ajateltuna mitoitusohjeen yhteydessä hyödyllistä olisi 

esimerkiksi Sétran tavoin mainita miltä värähtely tietyllä mukavuustasolla voisi tuntua.  
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Kuormien sijoittelua mitoituksessa tulisi selkeyttää, etenkin kun tarkastellaan yhtä 

siniaaltoa monimutkaisempia ominaismuotoja. Käytännön esimerkkinä 

huomionarvoisista tilanteista voidaan esittää: 

 Suoraviivaisesti liikkuva heräte aiheuttaa aaltojen yhtymäkohdan jälkeen 

värähtelyamplitudia pienentävän voiman siihen asti, kunnes heräte ja rakenne 

mukautuvat uudelleen. Mikäli aallot ovat erimittaisia, johtaa tämä siihen, että 

heräte aiheuttaa rakenteessa erisuuruisen maksimikiihtyvyyden rakenteen 

ylityssuunnasta riippuen. 

 Monimutkaisen ominaismuodon yhteydessä voi olla myös epäselvää, mikä 

liikkuvan herätteen sijainti poikkileikkauksen vaakasuunnassa tulisi olla 

suurimman mahdollisen kiihtyvyyden saavuttamiseksi. Joudutaanko tällöin 

esimerkiksi iteroimaan tulos vai käytetäänkö vain paikallista herätettä 

maksimisiirtymän kohdalla? 

Kuormien sijoitteluun liittyen herää myös kysymys: voivatko saman tarkasteluvälin 

omaavat pysty- ja pituussuuntaisten värähtelyiden herätteet vaikuttaa samanaikaisesti, 

kun kyseessä on pystysuuntaisen ja pituussuuntaisen ominaistaajuuden sekoitus. 

Sekoitusmuotojen, ja muiden monimutkaisten muotojen yhteydessä kuormien 

asettaminen yleensäkin tulee hankalaksi. Käytännössä, jotta tämänkaltaiseen 

mitoitukseen halutaan ryhtyä, vaaditaan käytettävältä FE -ohjelmistolta ominaisuutta, 

jolla voidaan lukea, onko solmun siirtymän koordinaatti positiivinen vai negatiivinen 

ominaismuodossa ja asettaa kuorma automaattisesti sen mukaisesti. Hyödyllistä olisi 

myös esittää luettelo tavoista, joilla rakennetta voidaan tehokkaasti muokata, kun 

värähtelymitoituksen kriteerit eivät täyty käytetyllä rakenteella. Tämä voi tosin olla itse 

standardiin kuulumatonta oheismateriaalia. 

8.1.1 Ohjeita mitoitukseen 

Rakennemallia määritettäessä lähtökohtana voidaan käyttää murto- ja käyttörajatilan 

muiden vaatimusten tarkasteluun käytettyä mallia. Jos tälle laskettu ominaistaajuus on 

kohdassa 8.2.5 mainittua rajaa lähempänä jalankulkijoiden askeltaajuuden kriittisiä 

arvoja, tarkennetaan mallia esimerkiksi tässä tutkimuksessa esitetyillä seikoilla tai 

muuhun mitoitukseen käytetyn konservatiivisuuden poistamisella. Olennaisinta on 

rakennemallin käyttäytymisen saattaminen mahdollisimman lähelle todellista 
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käyttäytymistä, sillä muussa mitoituksessa käytetty konservatiivisuus voi 

värähtelymitoituksessa tuottaa päinvastaisen vaikutuksen.  

Ominaistaajuuksien ja -muotojen laskenta on yksinkertaisille palkkimaisille 

rakenteille helppoa sekä FE-, että SDOF -menetelmällä ja niillä saadaan hyvin 

yhteneviä tuloksia. Monimutkaisempien rakenteiden mallintaminen tarkasti SDOF -

menetelmällä reunaehtoineen muuttuu kuitenkin haastavaksi ja käyttöön joudutaan 

mahdollisesti ottamaan useampia vapausasteita, jolloin laskenta monimutkaistuu 

nopeasti. Monimutkaisemmat rakenteet suositellaan analysoitavan FE -menetelmällä. 

Värähtelymitoitus on hyvin paljon sopivan ominaistaajuuden kanssa pelaamista, mikäli 

työn kirjoittamisen hetkellä käytössä olleet EN 1990 ja EN 1991-2 luonnokset tulevat 

sellaisinaan voimaan. Kuten aiemmin todettu, jo pienikin muutos ominaistaajuudessa 

voi vaikuttaa maksimikiihtyvyyteen merkittävästi. Vandalismiherätteen yhteydessä voi 

ominaistaajuuden laskeminen muodostua ongelmaksi. Dynaamiselle vandaaliherätteelle 

pitäisi laskea ominaistaajuus mahdollisimman tarkasti, eli värähtelymitoitusta varten 

mahdollisesti tarkennetulla mallilla, jotta saadaan realistisempi ominaistaajuus ja 

tiedetään ollaanko tarkasteluvälillä 1,7–3 Hz. Murtorajatilamitoituksessa kuitenkin 

usein halutaan ja joskus joudutaan käyttämään konservatiivista rakennemallia, jotta 

pysyttäisiin varmalla puolella. Ongelma ei oikeastaan ratkea muuten, kuin käyttämällä 

resonanssitaajuutta tarkasteltavalle rakenteelle, vaikka oltaisiin jonkin rajan, esimerkiksi 

kappaleessa 8.2.5 esitetyn, päässä tarkasteluvälistä. Paras tilanne olisi se, että 

murtorajatilan mitoituksessa käytetty rakenne olisi riittävän tarkka tai riittävän kaukana 

kriittisistä taajuuksista, ettei sitä tarvitsisi tarkentaa. 

Mitoitustilanteiden määritys on yksi mitoituksen olennaisimmista asioista ja tämä on 

tarkoitus tehdä yhdessä sillan tilaajan kanssa. Kuitenkin Eurokoodiluonnoksessa 

mukavuusluokkien valinta jää melko epämääräiseksi, sillä vaikka luokkien päättämiseen 

annetaan perusteita luetteloituna, ne ovat kaikki hyvin subjektiivisia. Tämän lisäksi 

siitä, miltä minkäkin mukavuustason kiihtyvyydet saattaisivat tuntua, ei ole mainittu 

juuri mitään. Liitteessä 2 esitetään kirjoittajan näkemys siitä, kuinka mukavuusluokan 

valintaa voidaan helpottaa systematisoimalla ongelmaa. 

Herätteiden määrittämiseen löytyy hyödyllisiä kuvauksia neljään tapaukseen BS NA 

EN 1991-2:sta sekä Sétrasta sillan sijaintiin liittyen, jotka tässä tutkimuksessa esitetään 



153 

 

taulukoissa 13 ja 19. JRC:ssä puolestaan on selitetty hyvin, miltä liikkuminen viiden 

liikenneluokan väentiheydessä voisi tuntua. EN 1991-2:n luonnoksessa liikenneluokkia 

on viisi, mutta taulukoita 13 ja 19 voidaan hyvin soveltaa näille luokille. Luonnoksen 

liikenneluokista mainittakoon, että luokkien 4 ja 5 liikennemäärien säännöllinen 

toteutuminen Suomen olosuhteissa lienee todennäköistä vain urheilu-, messu- ja 

kulttuuritapahtumien yhteydessä sekä joukkoliikenteen solmukohdissa, minkä vuoksi 

silloilla, jotka eivät sijaitse näiden läheisyydessä lienee tarpeellista käyttää näitä 

herätteitä vain erityisissä tapauksissa. 

Rakenteellinen vaimennussuhde voidaan määritellä Eurokoodiluonnoksessa joko 

minimiarvolla tai keskimääräisellä arvolla, mutta sitä kumpi valitaan ei ole selitetty. 

Vaimennussuhteen minimi- ja keskimääräiset arvot liittyvät rakenteen tai rakennetyypin 

eroihin saman rakennusmateriaalin sisällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mikäli 

sillassa käytetään vaimentavasti vaikuttavia seikkoja, kuten tässä tutkimuksessa esitetyt, 

voidaan vaimennussuhteena käyttää keskimääräistä arvoa. Esimerkiksi yleisesti 

Suomessa kevyen liikenteen sillankaiteina käytetyt verkko- ja säleikkötyyppikaiteet 

ovat usein pulttiliitoksista koostuvia ”palapelejä”, jolloin keskimääräistä 

vaimennussuhdetta on perusteltua käyttää. 

Mikäli rakenne koostuu useammasta materiaalista, kuten liittorakenteet, 

vaimennussuhde voidaan laskea painotettuna keskiarvona ottaen huomioon kunkin 

materiaalin osuuden rakenteen ominaismuotokohtaisesta jäykkyydestä, kuten 

kappaleessa 4.4.5 esitettiin. Vaimennussuhteen valintaa minimin ja keskimääräisen 

välillä voidaan arvioida myös rakenteellisen systeemin perusteella vertaamalla taulukon 

3 vaimennussuhteita. Kuitenkin, heikomman vaimennuksen omaavan materiaalin 

vaimennussuhdetta ja vaimennussuhteen minimiarvoa voidaan aina käyttää kun 

rakenteen vaimennusominaisuuksista on epävarmuutta tai ongelmaa halutaan 

yksinkertaistaa. 

Maksimikiihtyvyyksien laskentaan käytettäviä kuormitusmalleja oli siis neljä: 

jalankulkijavirta (tasan jakautunut), kävelijä/kävelijäryhmä (liikkuva pistemäinen), 

juoksija/juoksijaryhmä (liikkuva pistemäinen) ja tahallinen koordinoitu hyppiminen eli 

vandalismi (pistemäinen paikallinen). EN 1991-2:n luonnoksessa esitetyt kävelijä- ja 

juoksijaherätteiden vaihtoehtoinen yksinkertaistettu redusoitu kuormitusmalli todettiin 
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toimimattomaksi, mutta sille tarjotaan toimivampi vaihtoehto, joka esitettiin 

kappaleessa 6.7. 

Kiihtyvyyksien laskennassa on olennaista huomata kuormien sijoittelu sillan kannen 

alueelle, joka yksinkertaisissa taivutus-, vääntö- ja pituussuuntaisissa yhden siniaallon 

värähtelymuodoissa tapahtuu suurimman siirtymän amplitudin kohdalle, tai sen kautta 

kulkevalle sillan pituussuuntaiselle akselille. Monimutkaisemmissa muodoissa 

liikkuvien herätteiden sijoittaminen on haastavampaa, sillä liikkuva heräte periaatteessa 

aiheuttaa rakenteelle sen osien nopeuteen nähden tietyllä ajan hetkellä vastakkaisen 

voiman, kun siirrytään aallolta toiselle. Tämä siis hetken verran pienentää rakenteen 

värähtelyamplitudia. Maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi herätteen pitäisi siis 

esimerkiksi useamman aallon vääntömuodossa hypätä sillan kannen puolelta toiselle, tai 

taivutusmuodossa ottaa yksi ajallisesti kahden askeleen mittainen askel, kun tullaan 

aaltojen yhtymispisteeseen. Tämä ei liene kuitenkaan kovinkaan realistista 

käyttäytymistä todellisuudessa, joten kirjoittaja suosittelee käyttämään kappaleessa 6.7 

esitettyä paikallista rajoitetun vaikutusajan herätemallia muodon suurimman siirtymän 

pisteessä. 

Maksimikiihtyvyyden laskenta voi viedä aikaa, joten ettei FE -menetelmällä käytetä 

turhaa aikaa tasaisen herätteen ja paikallisen herätteen aiheuttaman kiihtyvyyden 

laskentaan, voidaan laskenta-aika rajoittaa arvoon 1/𝑓𝑛𝜁, liikkuvilla herätteillä 

luonnollisesti aikaan, joka sillan ylitykseen kuluu, eli 𝐿/𝑣. 

Mikäli mukavuustason tarkistuksessa havaitaan, että rakenne ei täytä asetettuja 

vaatimuksia, voidaan joutua muokkaamaan rakennetta kiihtyvyyden pienentämiseksi. 

Tämä voidaan toteuttaa vaikuttamalla rakenteen jäykkyyteen, massaan ja 

vaimennukseen. Koska maksimikiihtyvyydet ovat Eurokoodiluonnoksen mitoitustavalla 

hyvin herkkiä ominaistaajuuksien muutokselle, on tähän vaikuttaminen tehokas tapa 

pienentää maksimikiihtyvyyttä. Perusideana ominaistaajuus kasvaa, kun jäykkyyden 𝐸𝐼 

suuruus suhteessa rakenteen kokonaismassaan ja jänneväliin kasvaa. Jännevälien 

pituuksiin tuskin voidaan suuresti vaikuttaa, mutta mikäli tämä on mahdollista, on se 

hyvin tehokas tapa vaikuttaa ominaistaajuuteen. Jäykkyyden kasvattaminen yleensä 

kasvattaa myös massaa jonkin verran, joten tämä ei aina ole yksinkertaista. Eräitä tapoja 

jäykkyyden muokkaamiseen ovat muun muassa: 
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 kaiteiden muokkaaminen, 

 poikkileikkauksen pintaneliömomentin 𝐼 kasvattaminen tai pienentäminen 

värähtelymuodon suunnassa, 

 laakerityypin ja tuennan valinta (jäykkä, nivel, joustava), 

 betonin lujuuden muuttaminen, 

 jäykkyyden kasvattaminen esikohotuksella, tai riippuvalla muodolla. 

Massaan puolestaan voidaan vaikuttaa paljon suhteessa jäykkyyteen esimerkiksi 

 päällysteen paksuudella. 

Vaimennuksella ei vaikuteta ominaistaajuuteen, mutta kuten kappaleessa 7.3.6 esitettiin, 

vaimennuksen kasvattaminen pienentää maksimikiihtyvyyttä huomattavasti. Tämä pätee 

myös liikkuvan herätteen ja paikallaan vaikuttavan herätteen yhteydessä. Keinoja 

rakenteelliseen vaimennuksen kasvattamiseen ovat muun muassa: 

 vaimentimien asentaminen, 

 korkeamman vaimennussuhteen omaavan materiaalin valinta, 

 pulttiliitosten käyttäminen liitoksissa hitsien sijaan, 

 elastomeeristen tukien käyttö, 

 verkkojen, säleiden yms. käyttäminen kaiteissa, 

 sillan kalustaminen. 

8.2 Herkkyysanalyysi 

8.2.1 Jäykkyys 

Reunapalkkien jäykkyyden huomioimatta jättäminen vaikutti mitoituksen kannalta 

merkittävästi rakenteen ominaistaajuuksiin, erityisesti ensimmäisen vääntömuodon 

kohdalla. Reunapalkkien, kuten muidenkin jäykkyyteen vaikuttavien tekijöiden vaikutus 

värähtelymitoitukseen korostuu, mitä kauempana ne sijaitsevat rakenteen kyseiselle 

värähtelymuodolle olennaisesta neutraaliakselista. Koska reunapalkkien jäykkyyden 

todettiin vaikuttavan merkittävästi ominaistaajuuksiin ja sitä kautta myös 

maksimikiihtyvyyksiin, voidaan todeta, että reunapalkkien jäykkyys tulisi huomioida 

värähtelymitoituksessa ainakin alustavien laskelmien jälkeen. 
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SDOF -menetelmän yhteydessä käytetty tapa laskea kaiteen yläjohteen poikkileikkaus 

suoraan mukaan poikkileikkauksen neliömomenttiin 𝐼 oli selkeästi väärä ja sillä saatiin 

aikaan huomattavasti todellista jäykempi rakenne. Tämä johtuu siitä, että tolppien 

nokassa oleva yläjohde pääsee tyhjien välien vuoksi taipumaan vapaammin kuin 

yhtenäisessä liitoksessa muun rakenteen kanssa oleva vastaava. Kaidetolpat puolestaan 

pääsevät vaivattomasti taipumaan yläjohteen mukana. FE -menetelmän yhteydessä 

käytettyjen yksinkertaisten kaiteiden käyttäytyminen oli huomattavasti realistisempaa ja 

ne eivät saaneet aikaan yhtä suurta rakenteen jäykkyyden muutosta. Aiheutunut 

maltillinen jäykkyyden nousu oli kuitenkin mitoitusohjeen kannalta merkittävä ja sai 

aikaan maksimikiihtyvyyden merkittävän muutoksen. Käytetyn kaidemallin voidaan 

myös olettaa olevan todellisessa rakenteessa todennäköisesti käytettävää ratkaisua 

merkittävästi taipuisampi. Tyyppikaiteissa usein käytetään myös paljon pulttiliitoksia, 

mitkä saavat aikaan siltarakenteen kokonaisuuteen vaimentavan vaikutuksen 

jäykkyyden kasvun lisäksi. 

Sillan laakereiden jäykkyyden havaittiin kirjallisuuskatsauksen ja herkkyysanalyysin 

perusteella olevan merkittävässä roolissa rakenteen värähtelyominaisuuksien suhteen. 

Niiden todellista käyttäytymistä on vaikea ennustaa ja esimerkiksi elastomeerisilla 

laakereilla poikittaisen liikkeen estävien mekanismien puuttuessa rakenne on 

taipuvainen yllättäville vaakasuuntaisille värähtelymuodoille. Tutkimuksessa havaittiin 

nivelmäisten tukien vaihtamisen jousimaisiin elastomeerisiin tukiin myös altistavan 

rakenteen vuodenaikojen tuomien lämpötilaerojen aiheuttamille 

värähtelyominaisuuksien muutoksille. Tämä todettiin reunaehtojen muuttamisen 

aiheuttamista muutoksista pituussuuntaista siirtymää omaavien ominaismuotojen 

ominaistaajuuksissa. 

Käytännössä laakereiden jäykistyminen koko rakenteen lämpölaajetessa pituussuuntaan 

tuottaa pystysuuntaisen taivutusvärähtelyn ensimmäisen ominaismuodon 

ominaistaajuuden huomattavaa nousua. Samoin kävi toisessa vääntömuodossa, mutta 

hieman yllättäen vaikutus toiseen taivutusmuotoon ja ensimmäiseen vääntömuotoon oli 

pieni. Perinteisillä rullalaakereilla esimerkiksi ruostumisesta johtuvan kitkan voidaan 

olettaa aiheuttavan samankaltaista pituussuuntaista jäykkyyden nousua tuilla. Tällöin 

laskelmissa käytetty vapaa reunaehto voi todellisuudessa jäykempänä aiheuttaa 

ominaistaajuuksien laskennassa, ja sitä kautta maksimikiihtyvyyksissä tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella huomattavia virheitä. 
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Betonin dynaaminen kimmokerroin on lähdekirjallisuuden mukaan yksi epävarmimpia 

tekijöitä sillan värähtelymitoituksessa. Tässä tutkimuksessa esitettiin betonin 

kimmokertoimen huomioiminen suhteessa Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI 4 

esittämään käyttörajatilan staattiseen kimmokertoimeen, joka oli teräksen kimmokerroin 

jaettuna 18:lla. Tämän arvioitiin olevan käypä tapa esittää dynaamisen kimmokertoimen 

vaikutus värähtelymitoituksen lopputulokseen sillä se on linjassa, Salmanin (2006) ja 

Popovicsin (2008) tutkimusten, sekä BS 8110-2:n kanssa. Ominaisuutta tosin voidaan 

luultavasti arvioida tieteellisesti tarkemminkin. Kuitenkin, käytetyllä menetelmällä 

betonin dynaamisen kimmokertoimen käyttö staattisen asemesta muutti rakenteen 

värähtelyominaisuuksia merkittävästi, vaikka betonin suhteellinen osuus rakenteen 

poikkileikkauksesta ei ollut kovin suuri ja suuremman osuuden voidaan päätellä 

johtavan suurempaan vaikutukseen kokonaisuuden kannalta. Mikäli rakennemallia 

päädytään tarkentamaan huomioimalla betonin dynaaminen kimmokerroin, tulee tällöin 

huomioida myös staattisen ja dynaamisen kimmokertoimen suhteen pienenevän, kun 

betonin lujuus kasvaa. 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kirjallisuuskatsauksessa paljastui mielenkiintoinen 

lämpötilavaihteluiden aiheuttamiin jäykkyyden muutoksiin liittyvä seikka, kun Steiger 

(et al. 2010) ja Weber (2015) esittivät asfalttipäällysteen muuttuvan jäykemmäksi 

lämpötilan laskiessa. Vaikka jäykkyyden muutos ei ole suurta, tällä voi Suomen 

olosuhteissa olla tosiasiallista merkitystä varsinkin silloilla, joilla päällyste sijaitsee 

kaukana poikkileikkauksen neutraaliakselista. Rakenteen jäykkyyteen liittyen tämän 

tutkimuksen perusteella annetaan seuraavat suositukset. 

 Reunapalkkien ja kaiteiden jäykkyys huomioidaan värähtelymitoituksessa 

ainakin alustavien laskelmien jälkeen 

 Huomion kiinnittäminen sillan laakereiden huoltoon. 

8.2.2 Massa 

Massan virhe 5 % on lähtökohtaisesti konservatiivinen, sillä se perustuu JRC:n 

raportissa jo valmiiksi tehtyyn oletukseen, jonka mukaan ihmisten painoa ei tarvitse 

ottaa huomioon ellei se ylitä tätä prosenttia rakenteen painosta. Käytännössä siis 

laskenta- ja valuvirheitä ei edes tutkita tässä tutkimuksessa. Kuitenkin, myös tämän 

tutkimuksen värähtelyanalyysiosiossa FEM -laskennan ja SDOF -laskennan välillä tuli 
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rakenteen kokonaismassan määrityksessä eroavaisuus, kun niissä käytettiin maan 

vetovoiman kiihtyvyytenä eri arvoja 10 m/s
2
 ja 9,81 m/s

2
. Jalankulkijoiden massalla 5 

% sillan massasta vaikutus ominaistaajuuteen on kenties pieni, mutta sen vaikutus 

pienennyskertoimeen on suuri, jolloin ero maksimikiihtyvyydessä on huomattava.  

Massavirheen tutkimisen perusteella annetaan seuraava suositus. 

 Rakenteen värähtelyominaisuuksien määrittämisessä käytetään 

jalankulkijavirtatapauksissa liikenneluokkakohtaista jalankulkijoista syntyvää 

massan lisäystä. Yksittäisen henkilön massaksi ehdotetaan 70 kg, perustuen 

Sétran raporttiin. 

8.2.3 Vaimennus 

Vaimennussuhteen suhteellisen konservatiivisellakin muutoksella havaittiin merkittävä 

vaikutus mitoituksen lopputulokseen. Vaikutus oli voimakkaammilla 𝑑 ≥ 1 hlö/m
2
 

herätteillä suhteellisesti suurempi.  Tulos on periaatteessa ongelmallinen vaimennuksen 

epävarman luonteen vuoksi, sillä ei ole tavatonta, että todelliset mitatut 

vaimennussuhteet poikkeavat moninkertaisesti suunnitelluista. Kuitenkin, 

Eurokoodiuudistuksen valmistelussa esitetyt vaimennussuhteiden minimiarvot eri 

materiaaleille ovat laajan tutkimusaineiston perusteella lähtökohtaisesti konservatiivisia 

suurelle osalle silloista, minkä lisäksi sillan käyttäjät itse lisäävät vaimennusta 

entisestään. Vaimennus käytännössä arvioidaan siis yleensä todellista pienemmäksi, 

mikä kasvattaa mitoituksen varmuutta. Toisaalta mitoituksen uudistamisen yksi 

päämäärä oli turhan konservatiivisuuden vähentäminen, mitä tämä ei edistä. 

Tutkimuksessa löydettiin myös tilanne, jossa vaimennuskerroin voi olla yliarvioitu. 

Weberin (2015) tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että talvella 

vaimennussuhteet ovat osalla silloista todennäköisesti huomattavastikin pienempiä kuin 

kesällä. Tämä yhdistettynä kylmyyden aiheuttamaan jäykkyyden lisääntymiseen voi 

johtaa kiihtyvyysrajojen ylittymiseen, mikäli mitoituksessa ei ole jäänyt paljoa 

varmuutta ja ominaistaajuus on juuri kriittisten arvojen alapuolella. 

Vaimennussuhteen todettiin olevan riippuvainen lukuisista epävarmoista tekijöistä, joita 

ei ole nykyisillä keinoilla mahdollista ennakoida tarkasti. Vaimennuksen ennakoinnin 

parantamiseksi tarvitaan lisää kokemusperäistä tietoa erityyppisten valmiiden siltojen 
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toteutuneista vaimennussuhteista mitoitustilanteiden kaltaisissa olosuhteissa. Heikosta 

ennustettavuudesta johtuen, ja vaikutuksen mitoituksen tulokseen ollessa huomattava, 

ovat Eurokoodiuudistuksessa ehdotetut konservatiiviset vaimennussuhteet perusteltuja 

siitäkin huolimatta, että ne eivät kaikilta osin tue uudistuksen tavoitteita. 

Vaimennuksen tutkimisen perusteella annetaan seuraavat suositukset: 

 Paremman tiedon puuttuessa käytetään vaimennussuhteena ohjeiden 

minimiarvoja. Mikäli silta päällystetään asfaltilla tai siinä käytetään 

pulttiliitoksia, kitkaisiksi ajateltavia kaiteita, elastomeerisia laakereita tai muita 

selkeästi vaimentavia tekijöitä, käytetään keskimääräisiä vaimennussuhteita. 

 Mikäli rakenne laskennallisesti ylittää ohjeelliset kiihtyvyysrajat ja siihen on 

suunniteltu vaimentavia laitteita, kannattaa laitteet hankkia ja asentaa vasta 

valmiille sillalle tehtyjen kiihtyvyysmittausten jälkeen. 

 Mitoituksen kehittämiseksi ja konservatiivisuuden vähentämiseksi 

tulevaisuudessa, uusille ja eläväisiksi koetuille vanhoille silloille voitaisiin 

suorittaa vaimennusmittaukset. Paras tapaus olisi, jos mittaukset suoritettaisiin 

sekä kesä-, että talviolosuhteissa ja ehdotettujen herätteiden ihmismäärillä. 

Tulosten kirjaaminen esimerkiksi Taitorakennerekisteriin. 

8.2.4 Herätteet 

Vandaaliherätteen tutkimisen yhteydessä havaittiin joidenkin muiden herätteiden voivan 

aiheuttaa suuremman maksimikiihtyvyyden, mikä herätti kysymyksen siitä, onko 

vandaalikuormituksen yhteydessä perusteltua käyttää suurempaa vaimennussuhdetta 

kuin muille herätteille. Lähtökohtaisesti ei liene tarkoituksen mukaista, että pienemmän 

voiman aiheuttavaa herätettä käytetään rakenteellisen kestävyyden arvioinnissa ja 

suuremman aiheuttavaa käyttömukavuuden tarkastelussa. Voitaisiin siis ajatella, että 

vandaaliherätteen tulisi voimakkaamman vaimennuksenkin yhteydessä synnyttää 

suuremman vasteen kuin mukavuustarkasteluihin käytetyt herätteet. Näin ei kuitenkaan 

aina käynyt. 

Vandaalien määrästä riippuen vandaaliherätteen voiman amplitudit ovat 1280 N, 2560 

N, 3840 N, 5120 N, ja 6400 N. Juoksija- ja kävelijäryhmäherätteiden aiheuttamat 

suurimmat mahdolliset voiman amplitudit ovat 5000 N ja 4480 N, nämä voitaneen 
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kuitenkin jättää lyhytkestoisina pois tästä vertailusta. Jalankulkijavirran yhteydessä 

kuitenkin huomattiin, että liikenneluokissa 3 ja 4 herätteet saavuttavat 

vandaalikuormituksen aiheuttaman dynaamisen voiman suurimman amplitudin kun 

sillan kannen pinta-alat ovat vielä realistiset 330 m
2
 ja 269 m

2
, laskettuna kaavan (87) 

avulla. Loput kannen pinta-alat, joilla jalankulkijavirran aiheuttama dynaaminen voiman 

amplitudi ylittää vandaalien aiheuttaman voiman amplitudin on esitetty taulukossa 80. 

Taulukko 80. Sillan kannen jännevälin pinta-alat, joilla vandaalien aiheuttama voima 

ylitetään pystysuuntaisen värähtelyn jalankulkijavirtaherätteellä [m
2
]. 

Vandaalimäärä 

(ryhmän koko) 

Voiman 

amplitudi 

Jalankulkijavirran väentiheys 

0,2/m
2 

0,5/m
2
 1/m

2
 1,5/m

2
 

5 6400 N 2304 1457 330 269 

4 5120 N 1843 1166 264 216 

3 3840 N 1382 875 198 162 

2 2560 N 922 583 132 108 

1 1280 N 461 292 66 54 

 

Esimerkiksi tässä tutkimuksessa käytetyn referenssirakenteen kannen pinta-ala oli 84 

m
2
, joten sille ei ole mielekästä käyttää vandaaliherätteen yhteydessä korkeampaa 

vaimennussuhdetta, kun vandaalimäärä on yksi ja samanaikaisesti mukavuus 

tarkastellaan liikenneluokille 3 tai 4. 

Sopivan vandaalimäärän valinta mitoitukseen on kuitenkin vielä arvoitus, eikä 

tämänkään tutkimuksen suorittamisen aikana siihen selkeää vastausta löydetty. 

Kuitenkin voitaneen ajatella, että ainakin taajama-alueilla eläväiseksi koetun sillan 

mahdollisuus joutua viiden hengen ryhmän tahallisen synkronoidun hyppimisen 

kohteeksi on aina olemassa. Kenties syrjäisillä ja vähän käytetyillä silloilla, kuten 

luontopolkujen varsilla puolestaan ryhmän kooksi voitaneen ajatella yksi tai kaksi 

henkilöä vähemmän. Kyseessä on kuitenkin murtorajatilan tarkastelu, joten tämän 

tutkimuksen suorittamisen yhteydessä karttuneen empiirisen tiedon valossa kolmen 

henkilön ryhmää pienemmän henkilömäärän käyttöä ei suositella, mikäli 

vandaalitapausta ylipäätään käsitellään. Esimerkiksi Eurokoodi EN 1991-2 uudistuksen 

luonnosversiossa elokuulta 2017 mainitaan, että rakenne tulisi tarkastaa vandaalien 

aiheuttaman värähtelyn varalta murtorajatilassa. Maininta ei ole ehdoton, joten 

määritettäväksi jää milloin tämä olisi tehtävä. Tässä kappaleessa esitetyn taulukon 80 
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perusteella mitoitus murtorajaan ei ole mielekästä, kun käytetään tiettyä vandaalimäärää 

ja tiettyä väentiheyttä jalankulkijavirralle tietyn kannen pinta-alan omaavalla sillalla. 

Näiden seikkojen vuoksi vandaalien määrän valintaa koskien tehdään seuraavat 

suositukset. 

 Murtorajatilan mitoituksessa vandaalien vaikutus voidaan jättää tarkastelematta, 

kun sillan kannen pinta-ala on suurempi, kuin tiheimmän tarkastellun 

jalankulkijavirran kohdalla taulukossa 80 esitetty suurin pinta-ala 

tarkasteltavalle vandaaliryhmän koolle. 

 Vandaalien määrä tulisi valita väliltä 3–5, kuitenkin taajama-alueella aina 5. 

Tutkimuksessa löydettiin myös käytännöllinen yhteys, jolla vandaaleista aiheutuva 

dynaaminen kuormitus voidaan muuttaa helppokäyttöiseksi staattiseksi voimaksi, 

käytettäväksi rakenteen ominaismuodon kriittisessä pisteessä. Tätä staattista voimaa 

voidaan käyttää rakenteen mitoittavien voimasuureiden laskennassa. 

 Vandaalikuormasta aiheutuvan mitoittavan voimasuureen lisäys voidaan laskea 

käyttäen rakenteen voimasuureiden laskennassa pistemäisenä, tai tietylle pinta-

alalle jaettuna kuormituksena rakenteen kriittisessä kohdassa 𝑃𝑣,𝑑𝑦𝑛 = 𝑃𝑣/2𝜁. 

Juoksija- ja kävelijäryhmäherätteissä oletetaan liikkuvan herätteen lähtökohtaisesti 

kuvaavan parhaiten jalankulkijoista syntyvää kuormitusta, minkä vuoksi kahta muuta 

herätemallia verrattiin tähän. Tässä tehtiin myös oletus, että kävelijäryhmän liikkuva 

kuormitusmalli on suoraan verrattavissa juoksijoiden liikkuvaan malliin. 

Värähtelyanalyysissä havaittiin paikallisen redusoidun herätteen aiheuttavan suhteessa 

pienenevän kiihtyvyyden liikkuvaan herätteeseen nähden, kun rakenteen ominaistaajuus 

kasvaa. Herkkyysanalyysissä puolestaan havaittiin rakenteen pituudella, ryhmän koolla 

ja vaimennuksella olevan vastaava vaikutus. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

redusoitu paikallaan vaikuttava heräte on hyvin vaativa suhteessa liikkuvaan 

herätteeseen matalan ominaistaajuuden ja heikon vaimennuksen omaavilla silloilla, kun 

jalankulkijaryhmä on pieni. Heräte on toisaalta myös alimitoitettu suhteessa liikkuvaan, 

kun rakenteen ominaistaajuus ja vaimennus kasvavat, sekä käytetään suurempaa 

jalankulkijaryhmää. Tämän ominaisuuden pääteltiin olevan riippuvainen ajasta, jossa 

rakenne saavuttaa maksimikiihtyvyytensä paikallisella kuormituksella, joka on 1/(𝑓𝑛𝜁). 
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Kun tämä aika lähestyy aikaa, joka jalankulkijalta kuluu sillan ylitykseen, ehtii liikkuva 

heräte täydellä kuormalla suurilla taajuuksilla vaikuttaa riittävän monen syklin ajan 

aiheuttaakseen suuremman vaikutuksen kuin redusoitu paikallaan oleva. Näin ollen 

redusoitu heräte on suhteessa liikkuvaan herätteeseen sitä pienempi, mitä suurempia 

ovat vaimennussuhde, rakenteen ominaistaajuus, rakenteen pituus sekä ryhmän koko ja 

pienempiä ovat jalankulkijoiden nopeus sekä rakenteen massa. Tällä perusteella 

redusoitu paikallaan vaikuttava heräte todetaan kelpaamattomaksi konservatiiviseksi 

yksinkertaistetuksi vaihtoehdoksi liikkuvalle herätteelle. Ongelma on tosin poistumassa, 

sillä uudemmassa EN 1991-2 kehitysversiossa jalankulkijamäärän redusointi ollaan 

ottamassa mukaan myös liikkuville herätteille (Lilja 2017a). 

Rajoitetun vaikutusajan herätteestä aiheutuva maksimikiihtyvyys puolestaan pysyy noin 

1,55–1,60 -kertaisena kun vaimennus on 0,3 % ja kiihtyvyys konvergoi hitaasti kohti 

liikkuvan herätteen kiihtyvyyttä vaimennuksen kasvaessa. Herätteessä on myös se hyvä 

puoli, ettei se teoriassa voi aiheuttaa pienempää vastetta kuin liikkuva heräte, minkä 

vuoksi se sopii yksinkertaistetuksi konservatiiviseksi herätteeksi. Tutkimustulosten 

perusteella annetaan seuraava suositus koskien juoksija- ja jalankulkijaryhmäherätteitä: 

 Käytetään juoksijaherätteenä redusoidun paikallaan vaikuttavan herätteen 

asemesta redusoimatonta, sillan ylitysajan vaikuttavaa kuormitusta. 

8.2.5 Ominaistaajuuksien ja kiihtyvyyksien vaihteluväli 

Useista pienistä yksittäisistä virheistä voi mitoituksessa mahdollisesti kumuloitua 

todella suuria virheitä. Ominaistaajuus oli suurimmillaan 1,45-kertainen verrattuna 

pienimpään ominaistaajuuteen, minkä vuoksi rakennemallin tarkkuuteen on syytä 

kiinnittää huomiota ainakin alustavan mitoituksen jälkeen. Lopullisessa mitoituksessa ja 

kriittisten taajuuksien läheisyydessä on selvää, että malli on tehtävä mahdollisimman 

tarkasti, jotta koko mitoituksella olisi mitään merkitystä. Kuten todettu, luvussa 6 

tutkitut seikat ovat vain olennaisimmiksi ja vaikuttavimmiksi todettuja 

epävarmuustekijöitä, mikä edelleen vahvistaa rakennemallien tarkkuuden tärkeyttä 

mitoituksessa. Tätä epävarmuutta voidaan kompensoida, kuten on jo mainittu, 

alhaisemmilla kiihtyvyysrajoilla, pienennyskertoimen 𝜓 käyrän muokkaamisella tai 

vaimentimiin varautumalla. Näistä ensimmäinen ei kuitenkaan palvele 

Eurokoodiuudistuksen tarkoitusta saada hoikempia ja pidempiä rakenteita käyttöön. 
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Mikäli Eurokoodissa päädytään käyttämään pienennyskertoimen 𝜓 arvoina tämän työn 

kirjoitushetkellä käytössä olleen luonnoksen arvoja, vaimentimiin varautumista tulisikin 

painottaa voimakkaasti, sillä kumuloituvien virheiden vuoksi valmiin rakenteen 

todellisen ominaistaajuuden yhteydessä pienennyskertoimen arvoksi voi realistisesti 

tulla 1, sen ollessa mallille 0. 

Rakenteen muutoksilla aikaansaadun suurimman ja pienimmän ominaistaajuuden 

tutkimisen perusteella annetaan seuraavat suositukset. 

 Mikäli muiden, kuin värähtelymukavuuskriteerien (MRT ja KRT) mitoitukseen 

käytetyn mallin jonkin ominaismuodon ominaistaajuus kerrottuna tai jaettuna 

1,5:llä on jalankulkijoiden askeltaajuuksien kriittisellä välillä kyseisessä 

värähtelymuodossa, tehdään rakennemalliin värähtelymitoituksen 

tarkentamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet voivat olla 

esimerkiksi tämän tutkimuksen herkkyysanalyysiosuudessa esitettyjä seikkoja, 

jotka vaikuttavat rakenteen ominaistaajuuteen askeltaajuuksien kriittisiä arvoja 

lähentävästi. Muuten värähtelymitoitusta ei tarvitse suorittaa. 

8.3 Sofistik, FEM ja SDOF 

Tutkimuksen värähtelymitoitus- ja herkkyysanalyysiosuuksissa ei havaittu samoilla 

laskelmilla merkittäviä poikkeamia tuloksissa FE- ja SDOF -menetelmien välillä silloin, 

kun käytetyt rakenteet olivat samanlaisia. Tämä vuoksi voidaan todeta, että FE -

menetelmällä herkkyysanalyysissä lasketut kiihtyvyydet referenssirakenteelle ovat 

luotettavia. 

Herätteiden luominen FE -ohjelmistolla voi osoittautua hankalaksi varsinkin 

monimutkaisemmissa ominaismuodoissa. Monessakaan ohjelmistossa ei vielä ole 

graafisen mallin määrityksen yhteydessä mahdollisuutta luoda dynaamisia kuormia, 

saatikka sitten liikkuvia sellaisia. Esimerkiksi tämän tutkimuksen yhteydessä käytetyt 

herätteet kirjoitettiin Sofistikin tekstipohjaisella syötteellä CADINP -kielellä, joka 

jouduttiin käytännössä opettelemaan alusta alkaen tätä tutkimusta varten. Näiden 

syötteiden kirjoittaminen on yleensä työlästä, eikä varmasti useimpien, ainakaan 

graafiseen mallin luomiseen tottuneiden nuorten suunnittelijoiden mieleen. Toisaalta 
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kielen opettelu avaa Sofistikissakin todella paljon uusia mahdollisuuksia ohjelman 

soveltamiseen.  

Sofistik 2016 on siltarakenteiden mitoitukseen käypä työkalu. Monimutkaisempienkin 

muotojen luominen onnistuu melko kätevästi, sillä rakenne luodaan pituussuunnassa 

akseleille, joita voidaan muokata haluttuihin muotoihin suhteellisen vaivattomasti. 

Rakenteen poikkileikkausta voidaan puolestaan muuttaa tarvittaessa liukuvasti 

pituuskoordinaattien välillä. Säännöllisen elementtiverkon luominen sillan kannen 

kuorielementeille oli puolestaan tarpeettoman hankalaa. Tässä tutkimuksessa oli 

kyseessä hyvin yksinkertainen ja säännöllinen rakenne, mutta algoritmi haluaa tehdä 

verkosta epäsäännöllisen vaikka verkotusvalinnoista ruksattiin ”Create regular mesh (if 

possible)”. Lyhyen tarkastelun jälkeen havaittiin, että rakennetta luotaessa AutoCAD -

pohjaisella Sofiplus(-X) -työkalulla viivojen, pisteiden ja suorakulmioiden 

kiinniottopisteet eivät yhtyneet aina yhtä tarkasti kuin tavallisesti AutoCADia 

käytettäessä. Tämän vuoksi rakenteen luomisessa tuli olla tarkkana, jotta 

elementtiverkosta sai säännöllisen. 

Kiihtyvyyksien laskennassa havaittiin ikävä ongelma, kun aika-askelta muutettiin. 

Askeleen pienentämisen havaittiin tuottavan suuria muutoksia tuloksissa, tämä on toki 

luonnollista, mutta alun perin riittävän pieneksi ajateltu 0,01 sekunnin aika-askelkin 

todettiin lopulta liian pitkäksi. Lyhyen tarkastelun jälkeen havaittiin, että aika-askeleen 

pidetessä rakenne alkoi käyttäytyä, kuin rakenteen vaimennettu ominaistaajuus olisi 

kasvavassa määrin väärä suhteessa vaimentamattomaan ominaistaajuuteen. Tämä saattoi 

osaltaan tietysti johtua myös käytetystä CADINP -syötteestä. Tuloksena saatu 

verhokäyrä saattoi kuitenkin harjaantumattomalle silmälle näyttää kelvolliselta tietyillä 

aika-askeleen pituuksilla. Hyvin lyhyen aika-askeleen käyttö puolestaan luonnollisesti 

pidentää kokonaislaskenta-aikaa. Lopulta riittäväksi aika-askeleeksi havaittiin 0,002 s. 

SDOF -menetelmällä monimutkaisten muotojen laskeminen käy käytännössä 

haastavaksi, joten sen käyttöä ei voi suositella, kun rakenteella on vaihtuva 

poikkileikkaus tai useampia jännevälejä. FE -menetelmällä suoritetussa analyysissä tuli 

esille useampia ominaismuotoja, kuin JRC:n mukaan suoritetussa analyysissä SDOF -

menetelmällä. JRC:n raportissa keskitytään SDOF osuudessa voimakkaammin pysty- ja 

vaakavärähtelymuotoihin, jolloin muiden muassa vääntömuodot ja muotojen 

yhdistelmät jäävät helposti huomaamatta. Nämä muodot ovat kuitenkin usein 
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olennaisilla ominaistaajuusalueilla ja tulee ottaa huomioon mitoituksessa. Tämän seikan 

voisi tuoda selkeästi esille, mikäli Eurokoodin uuteen tekstiin tulee SDOF -menetelmää 

käsitteleviä osioita. Esimerkiksi Sétrassa vääntöominaismuotojen ja -taajuuksien 

laskentaa esitellään taivutusmuotojen rinnalla, jolloin ne eivät jää huomiotta. Ongelma 

poistuu FE -menetelmällä, sillä ominaismuodot yleensä tulevat lasketuiksi 

järjestyksessä muodosta riippumatta. 
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9 YHTEENVETO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kevyen liikenteen siltojen 

värähtelymitoitusta vastaamaan modernien siltojen rakenneratkaisujen vaatimuksia ja se 

tehtiin ottaen kantaa tulevan Eurokoodiuudistuksen kehitystyön luonnoksiin. Työssä 

käytettiin hyväksi Liikenneviraston kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta käyttöön saatua 

viimeisintä tietoa tähän kehitystyöhön liittyen vuoden 2017 aikana. Tutkimus tehtiin 

suorittamalla yksinkertaiselle, mitoitetulle esimerkkirakenteelle värähtelymitoitus tämän 

kehitystyöhön liittyvän tiedon pohjalta, sekä herkkyysanalyysi muokkaamalla rakenteen 

ominaisuuksia ja geometriaa portaittain. Suosituksilla ja kehitysehdotuksilla otetaan 

kantaa pääasiassa valmistelussa oleviin standardeihin EN 1990 ja EN 1991-2, kevyen 

liikenteen siltojen värähtelymitoitukseen liittyviltä osin. Tutkimus käsittelee mitoitusta 

jalankulkijoista aiheutuville dynaamisille kuormille, missä suurimmat ongelmat tämän 

tutkimuksen suorittamisen aikana liittyivät kuormitusmallien käyttökelpoisuuteen, 

kohteen mukaan sopivan mukavuuskriteerin määrittämiseen ja todellisten rakenteiden 

käyttäytymisen ennustamisen vaikeuteen. 

Kirjallisuuskatsaus tehtiin aiheesta, josta aikaisemmin on suomeksi ollut hyvin vähän 

materiaalia saatavilla. Siinä esitettiin värähtelyiden mekaniikan yhtyminen 

siltarakenteisiin, jalankulkijan toimimista rakenteen herätteenä ja kokijana, sekä 

olennaisiksi koettuja mitoitusohjeita. 

Sillan värähtelyanalyysin tavoitteena oli etsiä suunnittelun kannalta ongelmallisia kohtia 

ehdotetun Eurokoodiluonnoksen mitoitusprosessissa ja tutkia ryhmäherätteen 

ekvivalentin jalankulkijamäärän kelpoisuutta. Värähtelyanalyysi tehtiin käyttäen FE -

menetelmää ja SDOF -menetelmää sekä heinäkuussa 2017 käytössä ollutta 

Eurokoodiuudistuksen kehitystyöhön liittyvää materiaalia. Värähtelyanalyysin 

perusteella Eurokoodien uudistusluonnoksiin esitettiin kehitysehdotuksia, jotka liittyivät 

rakenteen mallinnukseen, mukavuusluokan ja juoksijaherätteen valintaan, sekä 

pienennyskertoimen 𝜓 määrittämiseen. Ongelmakohtia tuotiin muuten esille liittyen 

herätteiden sijoitteluun ja jalankulkijaryhmien koon merkitykseen. Mitoitukseen 

laadittiin suunnittelijoita silmällä pitäen myös ohjeita koskien mitoituksen vaiheita. 

Herkkyysanalyysin tavoitteena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen perusteella 

merkittäviksi arvioitujen seikkojen vaikutusta värähtelymitoituksen lopputulokseen ja 
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vaikutusten mahdollista ongelmallisuutta koskien mitoitusprosessia. Jäykkyyden osalta 

tutkittiin reunapalkkien, tukien, kaiteiden sekä betonin dynaamisen kimmokertoimen 

vaikutusta ja massan osalta prosentuaalista virhettä. Näiden tekijöiden 

yhteisvaikutuksen aiheuttamat suurimmat ja pienimmät ominaistaajuudet määritettiin, 

jotta löydetään realistinen ominaistaajuuden vaihteluväli rakennemallin epätarkkuudesta 

johtuen. Herätteistä tutkittiin vandaaliherätteen käyttökelpoisuutta ja vaikutusta 

rakenteen mitoittavaan voimasuureeseen sekä ryhmäherätteiden yksinkertaisemman 

paikallisen redusoidun herätteen käyttökelpoisuutta. Vaimennussuhteeseen liittyen 

selvitettiin sen suhteellisen muutoksen vaikutus rakenteen kiihtyvyyteen. Tulosten 

perusteella annettiin suosituksia rakenteen jäykkyyden, massan ja vaimennuksen 

määrittämiseen, sekä suositusarvo, jolloin muussa mitoituksessa käytettyä mallia tulisi 

tarkentaa värähtelymitoitusta varten johtuen rakennemallinnuksen epätarkkuudesta. 

Herätteiden osalta annettiin vandaalikuormituksen käyttöön mitoituksessa liittyen 

suosituksia ja yksinkertaistetulle ryhmäherätteen mallille löydettiin toimivampi 

vaihtoehto. 

Kevyen liikenteen siltojen värähtelymitoitukseen jatkotutkimusta voisi tehdä liittyen 

Suomen olosuhteissa merkitykselliseen vuodenaikojen vaihteluun, sillä lämpötilaerojen 

aiheuttamat muutokset sillan värähtelyominaisuuksissa saattavat kirjallisuuden 

perusteella olla merkittäviä. Tämän lisäksi tällä voi olla vaikutusta mitoitustilanteisiin, 

sillä esimerkiksi lumi ja jää voivat aiheuttaa käyttömukavuuden heikkenemistä. 

Vuodenaikojen vaihtelut vaikuttavat myös elastomeeristen laakerien käyttäytymiseen ja 

niiden ominaisuuksien muutokset voivat aiheuttaa suuria ominaismuotojen muutoksia. 

Jatkotutkimus voisikin koskea myös näitä laakereita, sillä niiden ominaisuuksien 

määrittäminen dynaamisissa olosuhteissa ja vaihtelevissa lämpötiloissa olisi hyödyllistä 

värähtelymitoituksessa. Myös herätemalleihin liittyen mielenkiintoista olisi tutkia 

herätteiden käyttöä monimutkaisemmilla ominaismuodoilla. Esimerkiksi kappaleessa 

8.1.1 esitetty tilanne liikkuvien herätteiden tapauksessa tarvitsisi selvennystä. 
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≔tmax =max⎛⎝ ,,t1t2t3⎞⎠ 30

≔Iv.b =⋅―
ξ

3
⎛
⎝ ++⋅c1t1

3
⋅c2t2

3
⋅c3 t3

3⎞
⎠ 8406666.667

4

≔Wv.b =― ―
Iv.b

tmax
280222.222

3

≔τt.Ed =― ―
Tt.Ed

Wv.b
0

≔Vpl.T.Rd =⋅
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

−1 ― ― ― ―
τt.Ed

― ― ― ―

1.25
⎛
⎜
⎝

― ―
fy

‾‾3

⎞
⎟
⎠

γM0

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

Vpl.Rd 3886.029

=― ― ―
VEd

Vpl.T.Rd
0.195

Leikkauslommahdus

=―
hw

bw
39.5 =⋅72―

ε

η
48.817

=<―
hw

bw
⋅72―
ε

η
1

Liite 1/8. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä

Jos 1, Ei tarvitse tarkistaa



Normaalivoima

≔NEd 0

≔Npl.Rd =⋅A ― ―
fy

γM0
24152.514

=― ―
NEd

Npl.Rd
0

Paikallinen pistekuorma

≔FEd 20 ≔ast.1 0 ≔ss 200 ≔z 0

≔se =+ss ⋅2hf1 260

≔n =⋅0.636
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
+1 ⋅0.878― ―

ast.1

bw

⎞
⎟
⎠
0.636

≔beff =⋅se
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾⎛
⎜
⎝
+1 ⋅
⎛
⎜
⎝
― ―
z

⋅sen

⎞
⎟
⎠
2
⎞
⎟
⎠
260

≔σz.Ed =― ― ― ― ― ―
FEd

⎛⎝ ⋅beff⎛⎝ +bw ast.1⎞⎠⎞⎠
3.846

=― ― ― ―

+― ―
VEd

Aw
σz.Ed

― ― ―
Vpl.T.Rd

Aw

0.21

Taivutuksen ja leikkauksen yhteisvaikutus

=<VEd 0.5Vpl.T.Rd 1

Liite 1/9. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä

Jos 1, leikkausvoima ei vaikuta taivutuskestävyyteen.



Taivutuksen ja normaalivoiman yhteisvaikutus

=<NEd ⋅0.25Npl.Rd 1 Jos 1 normaalivoima ei vaikuta taivutuskestävyyteen.

=<NEd ― ― ― ― ―
⋅⋅⋅0.5hw bw fy

γM0
1

Taivutuksen, leikkauksen ja normaalivoiman yhteisvaikutus

=<VEd 0.5Vpl.T.Rd 1

Jos 1, leikkausvoimaa ei oteta huomioon taivutuksen ja normaalivoiman
yhteisvaikutuksessa.

Lommahdus

=PL 1 Jos PL = 1, ei lommahda.

Tappivaarnat

Leikkauskestävyys

≔ds 20 ≔hsc 80 =≥― ―
hsc

ds
3 1

≔fu 450

≔γv =γM2 1.25 ≔γFf =γM0 1 ≔γMf.s =γM2 1.25

≔αs =
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|

|

if ≤≤3 ― ―
hsc

ds
4

‖
‖
‖‖

0.2
⎛
⎜
⎝

+― ―
hsc

ds
1
⎞
⎟
⎠

|
|
|

|

if >― ―
hsc

ds
4

‖
‖

Liite 1/10. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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≔PRd =min

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

,― ― ― ― ―

⋅⋅⋅0.8fu ― ―
ds
2

4

γv
― ― ― ― ― ― ― ―

⋅⋅⋅0.29αsds
2 ‾‾‾‾‾‾‾⋅fckEcm

γv

⎞
⎟
⎟
⎟⎠
90.478

Leikkausvoima

≔vL.Ed =― ― ― ― ― ― ― ―

⋅⋅― ―
VEd

2

⎛
⎜
⎝
−e ―
hc

2

⎞
⎟
⎠
― ― ―

⎛
⎜
⎝
⋅hc―
bc

2

⎞
⎟
⎠

αei

Iy
370.604― ―

Sijoittelu (2 vierekkäin)

≔dtapit =― ― ―
1

― ―
vL.Ed

2PRd

488.273

=>dtapit 5ds 1 =<dtapit min⎛⎝ ,⋅4hc800 ⎞⎠ 1 Jos molemmat 1, OK

Jos edellinen ei OK käytetään etäisyytenä:

≔dt =min⎛⎝ ,4hcFloor⎛⎝ ,dtapit100 ⎞⎠⎞⎠ 400

=>dt 5ds 1 =≤dt min⎛⎝ ,⋅4hc800 ⎞⎠ 1 Jos molemmat 1, OK

Tappivaarnan väsymiskestävyys

≔Vmin =⋅―
1

2
―
gk

2
L 189.166 ≔Vmax =⋅―

1

2
― ―
qEd

2
L 378.208

≔ΔτE.2 =― ― ― ― ― ― ― ― ―

⋅⋅⎛⎝ −Vmax Vmin⎞⎠e― ― ―

⎛
⎜
⎝
⋅hc―
bc

2

⎞
⎟
⎠

αei

⋅Iy 2ds
5.729

≔Δτc 90

Liite 1/11. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä



=― ― ― ―
⋅γFf ΔτE.2

― ―
Δτc

γMf.s

0.08

Betonilaatan irtileikkautuminen

≔st 200

≔VL.Ed =⋅⋅vL.Ed
⎛
⎜
⎝
― ― ―

⋅hscst

⋅hcbc.eff

⎞
⎟
⎠
⎛⎝ ++⋅2hsc 1.5ds st⎞⎠ 12.34

≔fyk 500 ≔fyd =― ―
fyk

γs
454.545

=― ―
VL.Ed

fyd
27.147

2

Poikittainen raudoitus metrille on vähintään:

≔As.y =⋅― ― ― ― ― ―
1

++⋅2hsc 1.5ds st
― ―
VL.Ed

fyd
69.608

2

Jotta laatta kestää myös leikkauspinnalla a, asetetaan As.y myös laatan ylälaitaan

Liite 1/12. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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Kiepahdus: jatkuva käännetty U-kehä

(Mikko Peltomaa 2008: Betoni-teräs-liittorakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan.
Diplomityö, TTY)

≔αccl 1 ≔fsd =500― ―
γs

454.545 ≔fcd =⋅αccl― ―
fck

γc
22.222

≔b 1 ≔d 95 ≔hs =++hw ― ―
hf1

2
― ―
hf2

2
820

≔λLT.0 0.2 ≔β 1 ≔αLT =
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|

|

if ≤― ―
hp

bf2
2

‖
‖0.49

|
|
|

|

if <<2 ― ―
hp

bf2
3.1

‖
‖0.76

0.76

≔ei =++eb ― ― ―
0.85hc

2
((−1 0.85))hc 496.875

=As.y 69.608
2

≔βc =― ― ―
As.y

⋅⋅bd― ―
fcd

fsd

0.015

≔μc =― ― ― ―
−⎛⎝−1 βc⎞⎠
2

1

−2
0.015

≔MRd.x =⋅⋅⋅μcbd
2
fcd 2.983 ⋅

≔Asc ― ―
As.y

2
≔Ast ― ―
As.y

2
≔ρ ― ―
Ast

⋅bd
≔ρc =― ―
Asc

⋅bd
0 ≔dc d

≔kx =−
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

+⎛⎝+ρ ρc⎞⎠
2

αei
2
2
⎛
⎜
⎝
+ρ ⋅ρc―

dc

d

⎞
⎟
⎠
αei ⎛⎝+ρ ρc⎞⎠αei 0.089

≔EaI2 =― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

++⋅⋅E Astd
2
⎛⎝−1 kx⎞⎠

2

⋅⋅E Ascd
2⎛
⎜
⎝
−kx ―
dc

d

⎞
⎟
⎠

⋅―
kx

3
bd

3
Ecm

1
834.299 ⋅

≔a 2 ≔α

Liite 1/13. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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≔k1 =― ― ― ―
⋅⋅αEaI22

a
1668.598

≔k2 =― ― ― ― ―
⋅Ebw

3

⋅⋅4⎛⎝−1 vb
2⎞
⎠hs

562.852

≔ks =― ― ―
⋅k1 k2

+k1 k2
420.88

≔ek =― ― ― ― ―
⋅AIz.b

⋅⋅Abei⎛⎝−A Ab⎞⎠
25.6

≔kc =― ― ― ― ― ― ―

⋅hs― ―
Iy

Iz.b

+― ― ― ― ―

+― ―
hs
2

4
― ― ―
+Iy.b Iz.b

Ab

ek
hs

2.261

≔Iafy =― ― ―
⋅hf2bf2

3

12
107187500

4
≔C4 11

≔Mcr =― ―
⋅kcC4

L

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
⋅⋅EIafy

⎛
⎜
⎝

+⋅GbIv.b ― ― ―
⋅ksL
2

2

⎞
⎟
⎠
24612.538 ⋅

≔λLT =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
― ― ― ―

⋅Mel.y.RdγM0

Mcr
0.432

≔ΦLT =0.5⎛⎝ ++1 ⋅αLT ⎛⎝ −λLT λLT.0⎞⎠ ⋅βλLT
2⎞
⎠ 0.682

≔χLT =min
⎛
⎜
⎜⎝

,1― ― ― ― ― ― ―
1

+ΦLT
‾‾‾‾‾‾‾‾‾−ΦLT

2
λLT

2

⎞
⎟
⎟⎠

0.827

≔Mb.Rd =⋅χLT ― ― ―
Mel.y.Rd

γM1
3460.051 ⋅

=― ―
My.Ed

Mb.Rd

Liite 1/14. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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Taipuma

≔vmax =― ― ― ― ―
⋅5qEd.KRT L
4

384E2Iy
13.596 ≔vsall =― ―

L

500
56

=― ―
vmax

vsall
0.243

=qEd.v 27.024 ⋅⋅― ―
1
2

≔vmax.v =― ― ― ―
⋅5qEd.v L
4

384E2Iy
61.236 Esikohotus (vandaalikuorman

laskentaa varten)

Rakenteen muokkaaminen värähtelymitoitusta varten

Reunapalkkien, kaiteiden ja päällysteen ominaisuuksia

≔hrp 306.66 ≔brp 400 ≔yrp =+125 17.6 142.6

≔hab 40 ≔bab 1.5 ≔yab −40

≔Aab =⋅habbab 60000
2

≔Eab 11 ≔αe.ab =― ―
E

Eab
19.091

≔yka −1183.6 ≔αei 18

≔Ecmd =― ― ― ― ― ― ― ―
⋅E ⎛⎝ +0.8Ecm 15.2 ⎞⎠

⋅αeiEcm
14.734

≔αed =― ―
E

Ecmd
14.253

≔dynEcm 0 Jos käytetään betonille dynaamista
kimmokerrointa, dynEcm = 1

≔αei =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝dynEcm 1

‖
‖αed

|

|

if ＝dynEcm 0

‖
‖αei

Liite 1/15. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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Reunapalkkien, kaiteiden ja päällysteen jäykkyyden huomioiminen: Jos
huomioidaan, 1.

≔KAITEET 0 ≔RP 1 ≔AB 0

≔Aka =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝KAITEET 1
‖
‖Aka

|

|

if ＝KAITEET 0
‖
‖0

2

0
2

≔Arp =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝RP 1
‖
‖Arp

|

|

if ＝RP 0
‖
‖0

2

121061.2
2

≔Aab =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝AB 1
‖
‖Aab

|

|

if ＝AB 0
‖
‖0

2

0
2

Etäisyydet neutraaliakselista

≔e ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

+++++⋅⋅bf1hf1yf1 ⋅⋅bf2hf2yf2 ⋅⋅bw hw yw ⋅Akayka ― ― ― ― ― ― ― ―

+⋅⋅bc.effhc
⎛
⎜
⎝
―
hc

2

⎞
⎟
⎠

⋅Arpyrp

αei
― ― ―
⋅Aabyab

αe.ab

⎛
⎜
⎝

++++++⋅bf1hf1 ⋅bf2hf2 ⋅bw hw Aka ― ― ―
⋅bc.effhc

αei
― ―
Arp

αei
― ―
Aab

αe.ab

⎞
⎟
⎠

≔ef1 =−e yf1 265.096 ≔ef2 =−yf2 e 554.904

≔ew =|| −yw e|| 144.904

≔ez.f1 1000 ≔ez.f2 1000

≔ez.w 1000

≔erp =−e yrp 262.496 ≔ez.rp +1.5 0.2083

≔ec =−e ―
hc

2
342.596

≔eka =−e yka 1588.696

≔eab =−e yab 445.096

Liite 1/16. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä



Pintaneliömomentit

≔Irp =+945142336
4

⋅⋅hrpbrperp
2
9397194093.968

4

≔Iz.rp =+1583773184
4

⋅⋅hrpbrpez.rp
2
1584131152.988

4

≔Iab =+― ― ―
⋅babhab

3

12
⋅⋅habbabeab

2
11894621230.421

4

≔Ika =+2263635
4

⋅Akaeka
2
2263635

4

≔Irp =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝RP 0
‖
‖0

4

|

|

if ＝RP 1
‖
‖Irp

9397194093.968
4

≔Ika =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝KAITEET 0
‖
‖0

4

|

|

if ＝KAITEET 1
‖
‖Ika

0
4

≔Iab =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|

|

|

|

if ＝AB 0
‖
‖0

4

|

|

if ＝AB 1
‖
‖Iab

0
4

≔Iy.vib.1 +++++― ― ―
⋅bf1hf1

3

12
⋅⋅bf1hf1ef1

2
― ― ―
⋅bf2hf2

3

12
⋅⋅bf2hf2ef2

2
― ― ―
⋅bw hw

3

12
⋅⋅bw hw ew

2

≔Iy.vib.2 ++Ika ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

⎛
⎜
⎝

++― ― ―
⋅bc.effhc

3

12
⋅⋅bc.effhcec

2
Irp

⎞
⎟
⎠

αei
― ―
Iab

αe.ab

≔Iy.vib =+Iy.vib.1 Iy.vib.2 6883774348.129

Liite 1/17. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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≔Iz.vib.1 =2
⎛
⎜
⎝

+++― ― ―
⋅bf1

3
hf1

12
⋅⋅bf1hf1ez.f1

2
― ― ―

⋅bf2
3
hf2

12
⋅⋅bf2hf2ez.f2

2
⎞
⎟
⎠
42428750000

4

≔Iz.vib.2 2

⎛
⎜
⎜
⎜⎝

++― ― ―
⋅bw

3
hw

12
⋅⋅bw hw ez.w

2
― ― ― ― ― ―

⎛
⎜
⎝

+― ― ―
⋅bc.eff

3
hc

12
Iz.rp

⎞
⎟
⎠

αei

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

≔Iz.vib =+Iz.vib.1 Iz.vib.2 78106539742.037
4

Ominaistaajuus

≔n 1 Ominaismuodon järjestysnumero (tauvutusmuodot)

≔Φ((x)) sin
⎛
⎜⎝

⋅― ―
⋅nx

L

⎞
⎟⎠

Ominaismuoto yksinkertaisesti tuetulle palkille
(taivutusmuodot)

≔Mn =
⌠
⎮⌡ d
0

L

⋅m' ((Φ((x))))
2

x 38579.182

≔fn =⋅― ―
⋅n
2

2

‾‾‾‾‾‾‾‾‾
― ― ― ―

⋅⋅E2Iy.vib

⋅2 Mn L
3
2.052

≔fz.n =⋅― ―
⋅n
2

2

‾‾‾‾‾‾‾‾‾
― ― ― ―

⋅⋅E2Iz.vib

⋅2 Mn L
3
6.913

Liite 1/18. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä



Kiihtyvyys (SDOF):

=L 28 ≔B 3 ≔10
−10

≔ζ 0.003 ≔ζs 0.035

Pienennyskertoimet kävelijöille ja juoksijoille

≔ψw =‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

if ≤<0 fn 1.25

‖
‖0

|
|
|
|

if ≤<1.25 fn 1.7

‖
‖
‖
― ― ―
1

0.45
⎛⎝ −fn 1.25 ⎞⎠

|

|

if ≤<1.7 fn 2.1

‖
‖1

|
|
|

|

if ≤<2.1 fn 2.3

‖
‖
‖
−1
⎛
⎜
⎝
5
⎛
⎜
⎝

−― ―
fn 2.1

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

|

|

if <2.3 fn
‖
‖0

|
|
|
|

if <≤2.5 fn 3.4

‖
‖
‖

⋅― ― ―
0.25

0.9
⎛⎝ −fn 2.5 ⎞⎠

|

|

if ≤<3.4 fn 4.2

‖
‖0.25

|
|
|

|

if ≤<4.2 fn 4.6

‖
‖
‖

−0.25
⎛
⎜
⎝
0.625

⎛
⎜
⎝

−― ―
fn

4.2
⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

|

|

if <4.6 fn
‖
‖0

1 ≔ψj =‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|

if ≤<0 fn 1.9

‖
‖0

|
|
|
|

if ≤<1.9 fn 2.2

‖
‖
‖
― ― ―
1

0.3
⎛⎝ −fn 1.9 ⎞⎠

|

|

if ≤<2.2 fn 2.7

‖
‖1

|
|
|

|

if ≤<2.7 fn 3.5

‖
‖
‖
−1
⎛
⎜
⎝
― ―
1

0.8

⎛
⎜
⎝

−― ―
fn 2.7

⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

|

|

if >fn 3.5

‖
‖0

0.507

≔ψw.lat =‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|

|

if ≤fn 0.5

‖
‖0

|
|
|
|

if ≤<0.5 fn 0.7

‖
‖
‖
― ― ―
1

0.2
⎛⎝ −fn 0.5 ⎞⎠

|

|

if ≤<0.7 fn 1.0

‖
‖1

|
|
|

|

if ≤<1.0 fn 1.2

‖
‖
‖
−1
⎛
⎜
⎝
― ―
1

0.2

⎛
⎜
⎝

−― ―
fn

1.0
⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎠

|

|

if >fn 1.2

‖
‖

Liite 1/19. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä
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Tasan jakautunut kuormitus

≔d ― ―
0.2
2

Väentiheys tasanjanaantuneella kuormalla.

≔S =⋅L B 84
2

≔n =⋅Sd 16.8 ≔G 700 ≔Pw =0.4G 280

≔n' =
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|
|
|

if <d ― ―
1
2

‖
‖
‖‖

⋅10.8― ― ―
‾‾‾⋅ζn

S

|
|
|
|
|
|

if ≥d ― ―
1
2

‖
‖
‖‖

⋅1.85― ―
‾‾n

S

0.028864214126542― ―
1
2

≔p =⋅⋅⋅Pw ψw n'B 24.246―

≔amax =⋅―
2
― ― ―
⋅pL

⋅2 Mn ζ
1.867―

2

Liikkumattomat kuormat kuvaajan muotoon

≔TJ 1 Jos kuormitus tasan jakautunut, 1, jos ryhmä, 0

≔Juoksija? 0 Jos kyseessä juoksijat, 1, jos kävelijät, 0

≔ngr 5 Kävelijä-juoksija-tai vandaaliryhmän koko

=d 0.2― ―
1
2

Väentiheys tasanjanaantuneella kuormalla (muutetaan
yläpuolelta).

≔Vandaali? 0

Liite 1/20. Mitoitus murtorajatilassa ja värähtelylaskenta SDOF -menetelmällä

Jos kyseessä vandaalikuorma 1, jos ei, 0



≔ψ =‖
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‖
‖
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|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖ψj

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖ψw

1 ≔P =‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖1250

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖Pw

280

≔F =⋅⋅⋅⋅L BPw n'ψw 678.886 ≔Fp ⋅⋅Pngrψ ≔Fv ⋅⋅1.6ngr800

≔F =‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝TJ 1
‖
‖F

|

|

if ＝TJ 0
‖
‖Fp

678.886 ≔F ‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Vandaali? 1
‖
‖Fv

|

|

if ＝Vandaali? 0
‖
‖F

≔ζ ‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Vandaali? 1
‖
‖ζs

|

|

if ＝Vandaali? 0
‖
‖ζ

≔Iy.vib
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Vandaali? 1
‖
‖Iy

|

|

if ＝Vandaali? 0
‖
‖Iy.vib

≔k =― ― ― ― ―
⋅384E2Iy.vib

⋅5L
3

10114.934― ― ≔kp =― ― ― ― ―
⋅48E2Iy.vib

L
3

6321.834― ―

≔k =‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝TJ 1
‖
‖k

|

|

if ＝TJ 0
‖
‖kp

10114.934― ―
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≔t , ‥0 0.01 180

≔fp fn ≔ωn =⋅⋅2 fn 12.895 ≔ωd =⋅ωn
‾‾‾‾‾
−1 ζ

2
12.895―

1

≔Ω ωn ≔r =―
Ω

ωn
1 ≔φ 180

≔U0 ―
F

k

≔U =― ― ― ― ― ― ―
U0

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
+⎛⎝−1 r

2⎞⎠
2

(( ⋅⋅2ζr))
2

11.186

≔A −Ucos((φ))

≔B ―
1

ωd
⎛⎝ −⋅⋅−U Ω sin((φ)) ⋅⋅⋅ζ ωn U cos((φ))⎞⎠

≔uy((t)) ⋅U cos(( −⋅Ωt φ))

≔uh((t)) ⋅
⋅⋅−ζ ωn t⎛⎝ +⋅A cos⎛⎝ ⋅ωd t⎞⎠ ⋅B sin⎛⎝ ⋅ωd t⎞⎠⎞⎠

≔u((t)) +uy((t)) uh((t))

≔a((t)) ― ―
d

d

2

t
2
u((t)) =― ―

1

fpζ
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L
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Liikkuva kuormitus

≔Juoksija? 1 Jos kyseessä juoksijat, 1, jos kävelijät, 0

≔ngr 1 Ryhmän koko.

≔ψ =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖ψj

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖ψw

0.507 ≔P =‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖1250

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖Pw

1250

≔P =⋅⋅ngr Pψ 634.356

≔vp =‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|
|

|

|
|
|
|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖
‖
3―

|
|
|
|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖
‖
1.7―

3―

≔vp 2.5―

≔vp ― ―
vp

―

≔L ―
L

≔ω0 ― ―
ωn ≔T0 ―

L

vp
≔P0 ―
P

≔m0 ― ―
Mn

≔t , ‥00.01 ―
L

v
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Paikallinen redusoitu pistekuorma

≔Juoksija? 1 Jos kyseessä juoksijat, 1, jos kävelijät, 0

≔ngr 1 Ryhmän koko.

≔n'p =‾‾‾ngr 1

≔ψ =‖
‖
‖
‖
‖
‖‖

|
|
|
|
|
|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖ψj

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖ψw

0.507 ≔P =‖
‖
‖
‖
‖
‖

|
|
|
|

|

|

|

if ＝Juoksija? 1
‖
‖1250

|

|

if ＝Juoksija? 0
‖
‖280

1250

≔Fp =⋅⋅n'p Pψ 634.356

≔amax.v =― ― ―
Fp

⋅2 Mn ζ
2.74―

2

Vandaalikuorma

Vandaalikuorman laskemista varten kohdassa "Liikkumattomat kuormat toisella
tavalla kuvaajan muotoon" valitaanVandaali?= 1 jaTJ= 0

≔L 28 ≔P 800 ≔N 5 ≔α 1.6

≔q =― ― ― ― ― ― ―
⋅384⎛⎝vmax.v⎞⎠E2Iy

5L
4

27.024― ― ≔Fvand =― ― ― ― ―
⋅⋅48U E2Iy

L
3

86.389

≔Mmax =+⋅⋅―
1

8
qL

2
― ― ―

⋅FvandL

4
3253.051 ⋅

=― ― ― ―
Mmax

2 Mel.y.Rd
0.354 ≔Mdyn =― ― ― ―

⋅⋅⋅αNPL

8ζs
640 ⋅
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Liite 2/1. Mukavuusluokan valinta 

 

Johdanto 

Tässä liitteessä on esitetty yksi menetelmä mukavuusluokkien systemaattiseen 

valintaan. Se perustuu pääasiassa tutkimustietoon liittyen EN 1990 luonnoksen 

esittämiin mukavuusluokan valintaa koskeviin seikkoihin, mutta sisältää myös 

kirjoittajan näkemyksiä niistä seikoista, joista tutkimustietoa on heikosti saatavilla. 

Mukavuusluokan valinnassa täytyy kuitenkin muistaa, että värähtelyjen kokeminen on 

hyvin subjektiivista, eikä valintaan ole varmoja oikeita vastauksia. 

Mukavuusluokan valinta 

Mukavuusluokat valitaan mitoitustilanteittain. Valinnassa käytetään taulukkoa 81, johon 

kerätään kyseiseen mitoitustilanteeseen liittyvien mukavuustasoon vaikuttavien 

seikkojen itsenäisesti aiheuttama mukavuustasovaatimus. Esimerkiksi jos sillan korkeus 

on 9 m maasta, valitaan taulukkoon sillan korkeuteen liittyvään kohtaan 1, tai jos 

kyseisen mitoitustilanteen oletetaan esiintyvän kerran vuodessa erään tapahtuman 

aikana, valitaan kyseiseen kohtaan 3. Mikäli jokin taulukossa esitetyistä kriteereistä 

nähdään kohteen kannalta merkityksettömäksi, jätetään se huomioimatta 

mukavuustason arvioinnissa. Taulukon CL -sarakkeen luvuista lasketaan keskiarvo ja 

lopullinen mukavuusluokka valitaan tämän perusteella: CL1 ≤ 1,6; 1,6 < CL2 ≤ 2,6; 

CL3 > 2,6. 

Taulukko 81. Mukavuusluokan valinta. 

No Kriteeri CL 

1 Mitoitustilanne   

2 Sijainti   

3 Vaihtoehtoiset reitit   

4 Sillan korkeus alapuolisesta maastosta   

5 Kaiteet   

6 Kävelypinta   

7 Havainnointitapa   

8 Altistusaika   

9 Sillan alapuolinen maasto   

10 Odotukset sillan värähtelyä kohtaan   
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1. Mitoitustilanne tilanteen esiintymisyleisyyden perusteella: 

 CL1: päivittäin tai useita kertoja viikossa. 

 CL2: kerran tai kaksi viikossa, tai harvemmin. 

 CL3: kerran tai kaksi kuussa, tai harvemmin. 

Suurissa ryhmissä ihmisten värähtelyjen sietäminen on kuitenkin korkeampi (Wheeler 

1982), joten liikenneluokissa 4 ja 5 ei koskaan CL1. 

2. Sijainti:  

 CL1: sillan välittömässä läheisyydessä on sairaala, vanhainkoti tai muu tekijä, 

jonka voidaan ajatella nostavan herkkyyttä värähtelyille. 

 CL2: silta sijaitsee tiheään asutulla alueella tai merkittävien 

kokoontumispaikkojen, kuten koulujen, urheilu-, kulttuuri-, tai messualueiden 

läheisyydessä. 

 CL3: esikaupunkialueet, pienet taajamat ja harvaanasutut alueet. (BS NA EN 

1991-2). 

3. Vaihtoehtoiset reitit: 

 CL1: ainoa reitti kohteeseen. 

 CL2: merkittävä pääväylä kohteeseen. 

 CL3: vaihtoehtoisia väyliä on käytettävissä. (BS NA EN 1991-2). 

4. Korkeus alapuolisesta maastosta: 

 CL1: yli 8 m. 

 CL2: 4–8 m. 

 CL3: alle 4 m. (BS NA EN 1991-2) 

5. Kaiteiden vankkuus ja läpinäkyvyys: Kaiteiden rakenteen vaikutuksesta 

jalankulkijoiden värähtelyjen sietämiseen on hyvin heikosti saatavilla tutkimustietoa. 

BS NA EN 1991-2:n taustadokumentissa (MacKenzie 2005) kuitenkin esitettiin, että 
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kaiteiden läpinäkyvyydellä on jonkinlainen vaikutus. Tässä esitetään kirjoittajan karkea 

näkemys siitä, kuinka kaiteet jaettaisiin mukavuusluokittain. 

 CL1: köysimäiset taipuisat kaiteet, joihin ei ole tarkoitus nojautua tai kaiteet, 

jotka koostuvat ainoastaan yläjohteesta ja kaidetolpista, joiden väli on vähintään 

2 m. 

 CL2: kaiteeseen voi nojautua ja se on läpinäkyvyydeltään kuvan 63 kaltainen. 

 CL3: Kaiteeseen voi nojautua ja se on läpinäkyvyydeltää kuvan 64 kaltainen. 

 

Kuva 67 Havainnekuva mukavuustason 2 sillankaiteesta (LO 25/2012). 

 

 

Kuva 68 Havainnekuva mukavuustason 3 sillankaiteesta (LO 25/2012). 

 

6. Kävelypinnan laatu: Grönqvist (et al. 2003) havaitsi tutkimuksessaan liukastumisen 

suhteen turvallisen liikekitkakertoimen ihmisen ja kävelypinnan välillä olevan välillä 

noin 0,25. Tik-Pui Fong (et al. 2009) puolestaan havaitsi, että koehenkilöt kävellä 

varovaisemmin, kun kävelypinnan ja jalkojen välinen liikekitkakerroin laskee alle 

0,41:n. Mikäli ajatellaan keskiverron jalankulkijan kävelevän yleensä kumipohjaisilla 

kengillä, on perinteisten päällysteiden ja jalkojen välinen liikekitkakerroin noin 0,7–0,8 

(kuiva asfaltti tai betoni) (Lyseotien koulu 2017). Normaaliolosuhteissa pinnanlaadun ei 

tietenkään tulisi haitata sillalla liikkumista, toisaalta turvallisiksi ja liikkumiseen 
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vaikuttamattomiksi todettujen kitkakertoimien alueella pinnanlaadun suhteen on turhaa 

asettaa rajoituksia värähtelymukavuuteen liittyen. 

 CL1: poikkeusolosuhteet, joissa liikekitkakerroin kumia vasten on alle 0,4 

(esimerkkinä jäisellä pinnalla liikekitkakerroin on noin 0,15). 

 CL2: muut päällystemateriaalit, joiden liikekitkakerroin kumia vasten on 

kuivana välillä kuin 0,4–0,5. 

 CL3: Päällystemateriaalit, joiden kitkakerroin kumin kanssa on kuivana yli 0,5 

(yleensä perinteiset päällystemateriaalit kuten asfaltti, betoni ja puu). 

7. Havainnointitapa: perustuen lähteisiin Marianthi (2016) ja Talja & Lilja (2013), 

liikkuvien henkilöiden ei oleteta kärsivän käyttömukavuuden heikkenemisestä 

ehdotettujen mukavuustasojen alueella. 

 CL1: silta on kalustettu siten, että istumapaikkojen yhteydessä on esimerkiksi 

pöytiä tai muuta sellaista, minkä vuoksi sillalla oleskeluaika pitenee. Sillalla on 

osoitettu näköalapaikka muualla, kuin tukien alueella. 

 CL2: sillalla on kalusteita joille istuutua ja ne sijaitsevat muualla kuin tukien 

alueella tai käyttäjien voidaan olettaa pysähtyvän esimerkiksi katselemaan 

maisemia usein. 

 CL3: kohteessa ei oleteta usein olevan syytä pysähtyä sillalla. 

8. Altistusaika: Mackenzien (2005) tutkimuksessa esitettiin lattian värähtelyamplitudin 

suurpiirteisiä rajoja, joilla värähtely muodostuu väsyttäväksi kokijalle. Sen mukaan noin 

yli 1,5 m/s
2
 suuruiset värähtelyt ovat ”nopeasti väsyttäviä”, noin 0,5–1,5 m/s

2
 suuruiset 

värähtelyt ”väsyttäviä pitkällä aikavälillä” ja noin 0,15–0,5 m/s
2
 värähtelyt ”häiritseviä”. 

Ottaen huomioon, että havaitsijat ovat herkempiä värähtelyille rakennuksissa 

(Živanović, Pavić & Reynolds, 2005), nämä rajat ovat luultavasti silloilla jonkin verran 

korkeammat. Sillalla vietetty aika on puolestaan pitkälti riippuvainen siitä, 

pysähdytäänkö sillalla oleskelemaan, minkä lisäksi suuri väentiheys voi hidastaa sillalla 

liikkumista. Toisaalta myös henkilöillä, joilla on ongelmia liikkumisessa, voi sillalla 

vietetty aika pidentyä tavanomaisesta. Näiden seikkojen perusteella altistusaikaan 

liittyen ehdotetaan seuraavia mukavuustasoja. 
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 CL1: jalankulkijavirran tai kävelijöiden liikenneluokka 5 tai kohdan 8 CL1:ssä 

mainitut asiat. 

 CL2: jalankulkijavirran tai kävelijöiden liikenneluokka 4, tai kohdan 8 CL2:ssä 

mainitut asiat, tai kohdan 2 CL1:ssä mainitut asiat 

 CL3: edellä mainitsemattomat liikenneluokat ja kaikki juoksijat. 

Näitä tasoja ei kannata valita liian korkeiksi, sillä sillan käyttäjä oletettavasti voi poistua 

paikalta välittömästi halutessaan. 

9. Sillan alapuolinen maasto: Tähän ei löydetty tutkimuksessa avuksi 

lähdekirjallisuutta, joten kyseessä on kirjoittajan henkilökohtainen arvio. 

 CL1: moottoriteiden, moottoriliikenneteiden tai vähintään nelikaistaisten teiden 

ylitykset, joilla nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h. 

 CL2: muut ajoratojen ylitykset tai sellaisten ihmisen muokkaamien- ja 

luonnonmuodostelmien ylitykset, jotka voidaan kokea uhkaaviksi, kun korkeutta 

ei huomioida (esimerkiksi voimakas koski). 

 CL3: muut sillat. 

10. Odotukset sillan värähtelyä kohtaan: Jalankulkijoiden odotukset sillan värähtelyä 

kohtaan riippuvat sillan ulkonäöstä ja kokemuksesta. Pääsääntöisesti silloilla, jotka 

ihmiset kokevat vankkarakenteisemmiksi, koetaan samansuuruiset värähtelyamplitudit 

häiritsevämpinä kuin silloilla, jotka näyttävät hoikemmilta. (SYNPEX 2008). 

Vankkarakenteisten siltojen ei siis oleteta värähtelevän, mistä värähtely voi aiheuttaa 

jopa pelkoa rakenteen sortumisesta, vaikka todellista vaaraa ei olisikaan. Odotukset 

värähtelyä kohtaan ovat hyvin subjektiivinen seikka, joten sitä on pohdittava 

projektikohtaisesti ja tässä esitetty jaottelu on kirjoittajan karkea henkilökohtainen 

arvio. 

CL1: raskaat betoni- tai muut sillat, joissa ei ole näkyviä tukiköysiä. 

CL2: CL1:n ja CL3:n väliltä 

CL3: hoikkarakenteiset riippusillat tai muut sellaiset, joiden oletetaan mahdollisesti 

elävän käytössä. 
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$Pistemäinen paikallaan vaikuttava kuorma

+PROG DYNA
HEAD
MASS 0
MASS -2
MASS -3
EIGE 5 LC 2001 TYPE LANC
END

+PROG TEMPLATE
HEAD
STO#D  0.003
STO#PI 3.141592654
STO#DT 0.002
STO#N  50000
END

+PROG SOFILOAD
HEAD Pistemäinen paikallinen kuorma
LC 100 TYPE NONE TITL
@KEY LC_CTRL 2001
STO#OMEGA @RPAR
NODE 1051 TYPE PZZ P1 1.25*1^0.5
FUNC T 2*#PI/#OMEGA F 1 TMIN 0 TMAX 100
END

+PROG DYNA
HEAD
@KEY LC_CTRL 2002
STO#OMEGA2 @RPAR
STO#SOMEGA #OMEGA+#OMEGA2
STO#RADB 2*#D/#SOMEGA
GRP - RADB #RADB RADA #OMEGA*#OMEGA2*#RADB
ECHO LOAD
MASS 0
MASS -2
MASS -3
STEP #N #DT
LC 100
HIST U-Z 1051  LCST 100
HIST A-Z 1051  LCST 100
END

PROG DYNR
HEAD
HIST 100 U-Z 1051 4003
HIST 100 A-Z 1051 4003
END

$*********************************************************

$Tasan jakautunut kuormitus

+PROG DYNA
HEAD
MASS 0
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MASS -2
MASS -3
EIGE 5 LC 2001 TYPE LANC
END

+PROG TEMPLATE
HEAD
@KEY LC_CTRL 2001
STO#OMEGA @RPAR
STO#PI 3.141592654
STO#DT 0.002
STO#N  90000
STO#D  0.003
END

+PROG SOFILOAD
HEAD Tasan jakautunut kuormitus joka ottaa huomioon ominaismuodon
LC 100 TYPE NONE TITL
LET#CDB_IER 0
@KEY N_DISP 2001
LOOP
 LET#NR @NR
 LET#UZ(#NR) @UZ
ENDLOOP #CDB_IER<2
LET#CDB_IER 0
@KEY QUAD
LOOP
 LET#NO    @NR
 LET#NODE1 @NODE(0)
 LET#NODE2 @NODE(1)
 LET#NODE3 @NODE(2)
 LET#NODE4 @NODE(3)
 LET#UZ_AVE 0.25*(#UZ(#NODE1)+#UZ(#NODE2)+#UZ(#NODE3)+#UZ(#NODE4))
 IF (#UZ_AVE>0)
   LET#PZ  0.01278/1344    $ kuorma = P[kN]*n[1/m^2]/QUAD -elementtien lkm.
  ELSE
   LET#PZ -0.01278/1344
  ENDIF
 IF #NO<>0
  QUAD #NO TYPE PZ P #PZ
  FUNC T 2*#PI/#OMEGA F 1 TMIN 0 TMAX 180
 ENDIF
ENDLOOP #CDB_IER<2
END

+PROG DYNA
HEAD
@KEY LC_CTRL 2002
STO#OMEGA2 @RPAR
STO#SOMEGA #OMEGA+#OMEGA2
STO#RADB 2*#D/#SOMEGA
GRP - RADB #RADB RADA #OMEGA*#OMEGA2*#RADB
MASS 0
MASS -2
MASS -3
STEP #N #DT
LC 100
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HIST U-Z 1051 LCST 100
HIST A-Z 1051 LCST 100
END

PROG DYNR
HEAD
HIST 100 U-Z  1051 4001
HIST 100 A-Z  1051 4001
END

$*********************************************************

$Liikkuva kuorma

+PROG SOFIMSHA
HEAD
SYST REST
BOUN 7 TITL
END

+PROG DYNA
HEAD
MASS 0
MASS -2
MASS -3
EIGE 5 LC 2001 TYPE LANC
END

+PROG TEMPLATE
HEAD
@KEY LC_CTRL 2001
STO#OMEGA @RPAR
STO#PI  3.141592654
STO#V   3
STO#F1  #OMEGA/#PI/2
STO#DX  #V/#F1
STO#L   28
STO#D   0.003
STO#DT  0.002
STO#N   #L/#V/#DT
END

+PROG SOFILOAD
HEAD 'Liikkuva kuormitus'
LC 100 TYPE NONE TITL 'Kävelijä tai juoksija'
TRAI USER P1 10
TRPL P 1.25
FUNC MULT
FUNC T 2*#PI/#OMEGA F 1 TMIN 0 TMAX #L/#V
END

+PROG DYNA
HEAD
@KEY LC_CTRL 2002
STO#OMEGA2 @RPAR
STO#SOMEGA #OMEGA+#OMEGA2
STO#RADB 2*#D/#SOMEGA
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GRP - RADB #RADB RADA #OMEGA*#OMEGA2*#RADB
ECHO LOAD
MASS 0
MASS -2
MASS -3
STEP #N #DT
LC 100
CONT NR 7 V #V $YEX -0.25
HIST U-Z 1051 LCST 100
HIST A-Z 1051 LCST 100
END

PROG DYNR
HEAD
HIST 100 U-Z  1051 4003
HIST 100 A-Z  1051 4003
END
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