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Analyyttiset ja graafiset laskentamenetelmät ovat jääneet nykypäivänä vähäisemmälle 

käytölle laskentaohjelmistojen yleistymisen myötä. Perinteiset menetelmät auttavat 

suunnittelijaa kuitenkin ymmärtämään paremmin rakenteen käyttäytymistä. Diplomityön 

tavoitteena oli tutkia vinoköysisillan toimintaa, voimien ohjaamista rakenneosissa sekä 

geometrian muutosten vaikutusta sillan rakenteelliseen tehokkuuteen. 

Laskentamenetelmänä sovellettiin graafisen statiikan Cremona-Maxwell-menetelmää 

vinoköysisillan voimasuureiden laskentaan ja käytettiin aksiaalivoimaindeksiä 

optimoinnin työkaluna. Tutkittavaksi esimerkkikohteeksi valittiin Helsingissä sijaitseva 

Matinkaaren kevyen liikenteen vinoköysisilta. 

Aksiaalivoimaindeksi todettiin tehokkaaksi työkaluksi sillan tehokkuuden arviointiin. 

Pylonin kaarevuus tai köysisysteemin valinta ei vaikuta merkittävästi sillan tehokkuuteen. 

Harppumainen köysisysteemi yhdistettynä kaarevaan pyloniin johtaa erikoistapaukseen, 

jossa vain yksi takaköysi on tarpeellinen. Yhden takaköyden systeemin voidaan katsoa 

olevan yhtä tehokas ja kustannuksiltaan järkevä ratkaisu kuin perinteinen kevyen 

liikenteen vinoköysisilta suoralla pylonilla. 

Esitettyä menetelmää voidaan käyttää esimerkkinä yksi- tai useampiaukkoisen 

vinoköysisillan alustaviin voimasuurelaskelmiin. Menetelmä on yksinkertainen ja nopea 

käyttää. Cremona-Maxwell-menetelmää käyttämällä erityisesti kaarevan pylonin 

köysisysteemiratkaisu on helppo ratkaista. Tarvittaessa muokkaamalla voimakuviota 

myös pylonin oman painon vaikutus olisi mahdollista ottaa huomioon iteroimalla. 

Asiasanat: vinoköysisilta, graafinen statiikka, kevyen liikenteen silta, Cremona-Maxwell-

menetelmä 



ABSTRACT 

Structural optimization of a cable-stayed footbridge 

Lasse Törmänen 

University of Oulu, Degree Programme of Mechanical Engineering 

Master’s thesis 2018, 78 p. 

Supervisor at the university: D.Sc (Tech), docent Antti Niemi 

 

The use of traditional analytic and graphic methods has become less frequent due to 

popularity of structural analysis software. Traditional methods help the designer to better 

understand how structures behave. In this master’s thesis the goal was to study how a 

cable-stayed bridge works, how axial forces are being guided through the structure and 

how changing the geometry affects the effectiveness of the bridge. Cremona-Maxwell 

method was applied to a cable-stayed footbridge and axial force index was used in 

structural optimization. Matinkaari cable-stayed footbridge was chosen as an example. 

Axial force index was observed to be an effective tool for approximating the bridge 

effectiveness. Choosing curved or inclined pylon shape does not affect significantly the 

effectiveness of the bridge. Harp-shaped cable system leads to a special system where 

only one backstay cable is needed. Structural configuration with one backstay cable was 

found out to be as effective as a traditional cable-stayed footbridge with a straight pylon. 

The studied method used can be used for example when calculating forces on one- or 

two-span cable-stayed bridges. The method is simple and rapid to use. By using Cremona-

Maxwell method especially with a curved pylon, cable system solution is easy to solve. 

If needed, dead weight of the pylon can be taken into account in the force polygon through 

iteration. 

 

Keywords: cable-stayed bridge, graphic statics, footbridge, Cremona-Maxwell method 
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1 JOHDANTO 

Vinoköysisillat ovat yleistyneet maailmalla 1960-luvusta lähtien. Ajan saatossa 

insinööriosaamisen ja laskentaohjelmistojen kehityksen myötä silloista on ollut 

mahdollista tehdä kehittyneempiä ja monimutkaisempia rakenteita. 

Laskentaohjelmistojen käyttö on luonut kuitenkin ongelman: ohjelmistot antavat 

suunnittelijan kehittämille rakenteille vain kuormien aiheuttamat voimasuureet. Ohjelmat 

eivät välttämättä anna suunnittelijalle tietoa rakenteen ongelmista ja suunnittelun 

epäkohdista. Perinteisillä käsinlaskumenetelmillä suunnittelijoille on saattanut 

aikaisemmin muodostua parempi käsitys lasketun rakenteen toiminnasta. Nykyisin 

laskennan helppous johtaa helposti ongelmaan, jossa materiaalia lisäämällä 

rakenteellisesti epäedullisetkin ratkaisut saadaan kestämään. Tämä ei kuitenkaan ole 

yleensä kustannustehokkain tapa suunnitella rakenteita. 

Vinoköysisillan alustavassa suunnittelussa voidaan käyttää vektorilaskentaa, 

tasapainoyhtälöitä, graafisen statiikan ja analyyttisen geometrian keinoja tai FEM-

laskentaohjelmistoja. Graafisen statiikan menetelmät ovat kuitenkin jääneet viime 

vuosina muiden menetelmien varjoon, erityisesti FEM-ohjelmistoille niiden yleistymisen 

johdosta. Työssä sovelletaan graafisen statiikan sovellutusta Cremona-Maxwell-

menetelmää vinoköysisillan voimasuurelaskentaan. Menetelmässä rakenteen geometrian 

ja tukireaktioiden perusteella muodostetaan voimakuvio, jossa mittakaavaan piirretystä 

kuviosta on mahdollista ratkaista rakenteen eri rakenneosissa vaikuttavat voimasuuret. 

Cremona-Maxwell-menetelmää on historiassa käytetty pääosin ristikkorakenteiden 

voimasuurelaskentaan. 

Työssä tutkitaan muun muassa voimien jakautumista ja niiden ohjaamista vinoköysisillan 

eri rakenneosissa, rakenteen tehokkuuden arvioimista ja voimasuureiden yksinkertaista 

ratkaisemista sekä analyyttisesti että graafisesti. Työssä esitellään myös graafisen 

statiikan taustaa ja rakenteen tehokkuuden maksimoimisen määritelmää. Työn 

teoriaosuudessa sivutaan myös värähtelymitoitusta ja rakenteellisten muutosten 

vaikutusta rakenteen käytökseen dynaamisen kuormituksen vaikutuksesta. 

Sovelluskohteeksi valitaan kevyen liikenteen vinoköysisilta ja sovelletaan teoriaosuuden 

tietoja analyyttisesti sekä graafisesti ja käytetään sillan rakenteellisen ratkaisun 

optimointiin aksiaalivoimaindeksiä. Esimerkkikohteena työssä käytetään teräsrakenteista 

Matinkaaren kevyen liikenteen vinoköysisiltaa.  
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Työn käytännön osiossa opastetaan Cremona-Maxwell-menetelmän soveltamista 

vinoköysisillan voimasuurelaskentaan ja etsitään vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja 

Matinkaaren kevyen liikenteen vinoköysisillalle. Rakenteen optimointiin käytetään 

aksiaalivoimaindeksiä ja sovelletaan graafisen statiikan Cremona-Maxwell-menetelmää. 

Vinoköysisiltaa tutkitaan vain tasossa, joten poikittaisgeometrian vaikutusta ei huomioida 

voimasuurelaskennassa. Myös köysien määrä ja kannen ankkurointipisteet pidetään 

vakioina. 

Rakenteen tehokkuutta tarkastellaan käyttämällä aksiaalivoimaindeksiä, joka muodostuu 

rakenneosan pituudesta ja siinä vaikuttavan aksiaalivoiman suuruuden tulosta. 

Optimoinnissa muuttujina käytetään köysikulmia, pylonin korkeutta ja kaarevuutta sekä 

erilaisia köysisysteemejä. Työssä esitetään myös sillan kannen painon ja mahdollisen 

jalankulkijoiden tungoskuorman vaikutus voimasuureisiin. Lähtötietoina Cremona-

Maxwellin voimakuvion muodostamiseen käytetään rakenteen geometriaa ja FEMillä 

laskettuja tukireaktioiden arvoja painumattomien tukien periaatteen mukaisesti. 
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2 STATIIKKA 

Statiikka tutkii tasapainotilassa olevia kappaleita ja niihin vaikuttavia voimia. 

Mekaniikassa on huomioitava ero tasapainotilan ja lepotilan välillä. Kappale on 

tasapainossa, jos siihen vaikuttavien voimien resultantti on nolla. Kappale on 

absoluuttisessa levossa, jos sen jokaisen pisteen nopeus on myös nolla. Lepotila voi olla 

hetkellistä tai pysyvää, kuten pallon heitto ylöspäin. Heiton lakipisteessä pallo on 

hetkellisesti levossa. Pysyvä lepotila on puolestaan tasapainotilan erikoistapaus. (Salmi 

2000, s. 21). 

2.1 Vektorialgebran perusteet 

Graafisen statiikan perusteisiin vaaditaan vektorialgebran ymmärtämistä. Vektori on 

keskeinen työkalu graafisessa statiikassa, sillä sen avulla voidaan hallita voiman suunta 

ja suuruus. Vektorialgebrasta on ymmärrettävä kuitenkin muutama peruskäsite. 

Peruskäsitteitä ovat yhtäsuuruus, skalaariluvulla kertominen, yhdensuuntaisuus, pituus ja 

nollavektori. Vektori on myös oltava jaettavissa yhteen tai useampaan komponenttiin ja 

sen voi siirtää vapaasti vaikutussuorallaan. (James 2008, s. 230 - 234). 

Vektorien peruskäsitteiden lisäksi on ymmärrettävä myös niiden yhdistämiseen kuuluvat 

algebrasta tutut perussäännöt. Vektorien yksi perussäännöistä on resultantti, sen 

muodostuminen ja siihen liittyvät lainalaisuudet. (James 2008, s. 235 - 236). 

Resultantti määritellään yhtälössä 1 kahden tai useamman vektorin yhteenlaskuna: 

𝒓 = 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + ⋯ + 𝒂𝒏 ,          (1) 

missä 𝒂𝒊 on mielivaltainen vektori, i=1, …, n ja r on vektoreiden 𝒂𝒊 resultantti. Vektorien 

yhteenlaskua määrittelee myös kolme perussääntöä: vaihdantalaki (2), osittelulaki (3) ja 

lukutekijän siirtosääntö (4): 

𝒂 + 𝒃 = 𝒃 + 𝒂          (2) 

(𝒂 + 𝒃) + 𝒄 = 𝒂 + (𝒃 + 𝒄)         (3) 
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𝜆(𝒂 + 𝒃) = 𝜆𝒂 + 𝜆𝒃 ,          (4) 

missä  a, b ja c ovat mielivaltaisia vektoreja sekä 

 λ on mielivaltainen lukutekijä. 

Oletetaan, että vektorit vaikuttavat samalla vaikutussuoralla. On tärkeää huomata, että jos 

systeemiin vaikuttavien vektorien a, b ja c resultantti päättyy alkupisteeseen, 

resultanttivektori r on nollavektori. Tällöin kappale on myös tasapainotilassa (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Voimien resultantti on nollavektori. 

Resultantti voidaan ilmaista myös komponenttimenetelmällä (yhtälöt 5 ja 6), jossa 

kappaleeseen samalla vaikutussuoralla vaikuttavat voimat ja resultantit jaetaan x- ja y-

suuntaisiin komponentteihin. Jos voima on jaettu kahteen toisiaan kohtisuorassa oleviin 

komponentteihin, niitä kutsutaan voiman suorakulmaisiksi komponenteiksi. (Outinen 

1998, s. 19, 23). 

𝑅𝑥 = ∑ 𝐹𝑥           (5) 

𝑅𝑦 = ∑ 𝐹𝑦 ,           (6) 

missä Rx ja Ry ovat voimien Fx ja Fy resultantteja. 

Jos resultantit Rx = 0 ja Ry = 0, kappale on tasapainotilassa. Jos voimasuureet eivät vaikuta 

samalla vaikutussuoralla, systeemin tasapainoon vaaditaan myös momenttien 

tasapainoehto (7): 



11 

 

∑ 𝑀 = 0 ,           (7) 

missä M [Nm] on voiman F [N] ja voimaa kohtisuoran varren r [m] tulon 

aiheuttama taivutusmomentti. 

2.2 Graafinen statiikka 

Graafinen statiikka on mekaniikan haara, joka käsittelee statiikkaa ennemmin graafisena 

kuin algebrallisena ongelmana. Se on piirtämiseen pohjautuva ja matemaattisesti pätevä 

keino ratkaista ristikon voimasuureita. On olemassa ongelmia, joissa graafinen statiikka 

on ylivertainen algebrallisiin menetelmiin verrattuna. Toisinaan kaikkia ongelmia ei ole 

mielekästä laskea graafisin menetelmin. Graafinen statiikka on kuitenkin erinomainen 

työkalu voimasuureiden nopeaan laskentaan. Se auttaa myös visualisoimaan ongelman, 

esittää rakenteen käyttäytymistä ja auttaa usein myös kehittämään algebrallista ratkaisua. 

Menetelmää voi käyttää myös kolmiulotteisten ongelmien kanssa, mutta graafinen 

menetelmä on silloin usein monimutkaisempi käyttää kuin algebrallinen ratkaisu. (Norris 

& Wilbur 1960, s. 166). 

Graafisen statiikan sovellutuksia on useita. Eräs sovellutus on voimien yhdistäminen ja 

resultantin määrittäminen piirtämällä (Kuva 2). Vasemmalla puolella olevaan 

kappaleeseen vaikuttaa kaksi voimaa F1 ja F2. Oikealla puolella nähdään, että siirtämällä 

joko voima F1 voiman F2 perään tai päinvastoin, kappaleeseen kohdistuva voiman 

resultanttivektori R12 voidaan määrittää graafisesti. (Norris & Wilbur 1960, s. 167). 

 

Kuva 2. Voimien yhdistäminen ja resultantti (mukaillen Norris & Wilbur 1960, s. 

167). 

Graafisella statiikalla pystytään määrittämään myös staattisesti määrätyn rakenteen 

tukireaktiot niin sanotulla ”kolmen voiman menetelmällä”, jos systeemiin vaikuttavilla 

voimilla on risteävät vaikutussuorat. Voimien risteävä vaikutussuora saattaa kuitenkin 



12 

 

olla hyvin kaukana, jolloin menetelmä ei ole enää käyttökelpoinen. Jos voimat ovat 

samansuuntaisia, risteävää vaikutussuoraa ei ole olemassa. Tätä varten on kehitetty niin 

sanottu köysimonio (engl. funicular polygon), myös tasapainokuvio-nimitystä (engl. 

equilibrium polygon) käytetään (Kuva 3). Kuvassa kappaleeseen kohdistuvien voimien 

(vasemmalla) resultantti on ratkaistu käyttämällä köysimoniota (oikealla). Nimi johtuu 

piirtämisessä hyödynnettävistä massattomista köysistä (engl. strings), jotka ohjaavat 

kappaleeseen vaikuttavia voimia. Köysimoniota voidaan käyttää myös reaktiovoimien, 

kappaleen painopisteen sekä palkin taivutus- ja leikkausvoimien määrittämiseen. (Norris 

& Wilbur 1960, s. 172 - 180; Outinen 1998, s. 97 - 103). 

 

Kuva 3. Köysimonio (mukaillen Norris & Wilbur 1960, s. 172). 

Köysimoniota käytettäessä kappaleelle saadaan yleiset graafiset tasapainoehdot. Jäykkä 

kappale on tasapainossa vain, jos siihen vaikuttavien ulkoisten voimien muodostama 

voimasysteemi toteuttaa seuraavat ehdot: 

• voimakuvio sulkeutuu ja 

• köysimonio sulkeutuu. 

(Outinen 1998, s. 102). 
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2.2.1 Cremona-Maxwell-menetelmä 

Yksi graafisen statiikan sovellutuksista on Cremona-Maxwell-menetelmä. Menetelmä 

perustuu siihen, että rakenteen jokainen liitos eli nivel on tasapainossa niin, että liitoksissa 

vaikuttavat voimat voidaan ilmaista suljettuina polygoneina. Menetelmän haittana on se, 

että jos vain yksi sauvavoima halutaan ratkaista, tulee koko ristikon voimakuvio olla 

ratkaistuna. (Megson 2014, s. 97; Outinen 2000, s. 201). 

Maxwellin menetelmä sai alkunsa vuonna 1864, kun skottilainen fyysikko James Clerk 

Maxwell todisti, että tietyillä ristikoilla löytyy geometriaa vastaavat solmupisteistä 

muodostuvat polygonit, joista muodostuu voimakuvio. Voimakuviossa viivan pituus 

osoittaa rakenneosassa vaikuttavan voiman. Maxwellin kehittämä menetelmä johtaa 

siihen, että geometrian osia vastaavat voimakuvion voimaviivat ovat kohtisuorassa 

todellista voiman suuntaa. Menetelmä vaatii myös köysimonion käyttöä. (Maxwell 1864; 

Maxwell 1870). 

Vuonna 1870 italialainen matemaatikko Luigi Cremona kehitti Maxwellin menetelmää 

niin, että voimakuvion voimaviivat ovat samansuuntaisia vastaavan geometrian kanssa. 

Menetelmän etuna on myös se, että ylimääräistä köysimoniota ei tarvita. (Cremona 1870). 

Kun ristikkorakenteeseen vaikuttavat tukireaktiot eli ulkoiset voimat ovat tiedossa, 

rakenteen sauvavoimat eli sisäiset voimat on mahdollista ratkaista piirtämällä. 

Käyttämällä Bow’n notaatiota (Bow 1873) ristikon jokaisen nivelen voimasuureet 

voidaan ratkaista. Bow’n notaatiossa rakenne kierretään joko myötä- tai vastapäivään 

ulkoisten voimien ja rakenneosien rajaamien alueiden mukaisesti. Sopivalla 

numeroinnilla ristikon sauvoissa vaikuttava normaalivoima ja voiman suunta voidaan 

selvittää helposti. (Norris & Wilbur 1960, s. 180). 

Cremona-Maxwellin menetelmässä on yksi merkittävä etu muihin graafisiin ja 

analyyttisiin menetelmiin verrattuna. Kun geometrian ja voimakuvion välille on 

muodostettu parametrisessä piirto-ohjelmassa sopivat reunaehdot ja liitännäiset, 

voimakuviota muuttamalla alkuperäinen geometria muuttuu ilman ylimääräistä työtä tai 

laskentaa, jos systeemiin vaikuttavat tukireaktiot pysyvät samana. (Beghini et al. 2013b). 

Cremona-Maxwellin kuvio muodostetaan seuraavasti: 
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• Rajataan ulkoisten voimien ja sauvojen vaikutusalueet. 

• Ratkaistaan tukireaktiot. 

• Kierretään rakenne ja nimetään tai numeroidaan ulkoisten voimien ja 

tukireaktioiden rajaamat alueet selkeästi vastapäivään. 

• Nimetään tai numeroidaan rakenteen rakenneosien väliset alueet. 

• Valitaan mittakaava voimakuviolle (esim. 1 cm = 1 kN) ja piirretään jokaiseen 

niveleen kohdistuvat voimat yhteen voimakuvioon etenemällä yksi nivel 

kerrallaan. 

• Nimetään voimakuvion risteyspisteet rakenteen numeroinnin tai nimeämisen 

mukaisesti. 

Kun voimakuvio on piirretty, rakenneosien väliset voimat voi mitata voimakuviosta 

(Kuva 4). Viivan pituus vastaa rakenneosassa vaikuttavaa puristus- tai vetovoimaa. 

Rakenteen geometrian nimeämisen ja numeroinnin suunnalla (myötä- vai vastapäivään) 

ei ole merkitystä, vaan se vaikuttaa vain voimien suunnan lukemiseen ja voimakuvion 

ulkonäköön. (Norris & Wilbur 1960, s. 180 - 181; Outinen 2000, s. 195 - 196). 

 

Kuva 4. Cremona-Maxwell-kuvio (mukaillen Cremona 1872, s. 127). 

Cremona-Maxwellin menetelmä toimii erinomaisena linkkinä arkkitehtuurin ja 

insinööritieteiden välillä. Piirtomenetelmän hallitsemisella rakenteen ulkonäön 

muutoksen vaikutukset siinä vaikuttaviin normaalivoimiin on helposti huomattavissa 

graafisesti voimaviivojen pituuden muutoksella. Menetelmä visualisoi voimakuvion 

avulla rakenteellisten muutosten vaikutukset voimasuureissa ja antaa nopeasti tiedon 

rakenteen ongelmakohdista. 



15 

 

3 VINOKÖYSISILLAN ALUSTAVA SUUNNITTELU 

Vinoköysisillan alustavaan suunnitteluun sisältyy suunnittelijan perspektiivistä useita eri 

näkökulmia. Sillan ulkonäkö, sillalle suunnitellut kuormitukset ja jännemitta 

määrittelevät valtaosan sillan alustavan suunnittelun suunnitteluparametreista. 

Vinoköysisilta on staattisesti määräämätön rakenne. Vinoköysisillan pyloni voidaan 

kuitenkin ajatella staattisesti määrättynä ulokkeena, kun köysien vaikutus tulkitaan 

voimavektoreina. Lopullisissa rakennelaskelmissa on syytä kuitenkin käyttää 

nykyaikaisia FEM-ohjelmistoja, kun muuttuvat kuormat huomioidaan mitoituksessa. 

3.1 Vinoköysisiltojen estetiikka 

Siltojen estetiikka kehittyy ja muuttuu tekniikan kehittyessä. Se on myös riippuvainen 

rakentamisen ajankohdasta. Varhaisina aikoina sillat olivat kestäviä ja ne rakennettiin 

pääosin luonnonmateriaaleista, esimerkkinä kiviset holvit. Tekniikan kehittyessä on voitu 

suunnitella siroja rakenteita, kuten hoikkia palkkeja, holveja, kaaria sekä riippu- ja 

vinoköysisiltoja. (Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry 2000, s. 427). 

Menneinä vuosisatoina sillat rakennettiin kirves- ja kivityömiesten toimesta. 

Perinteisessä rakentamisessa varsinaista suunnittelua ei ollut, vaan harjaantunut 

rakentajan silmä johti usein myös miellyttävään lopputulokseen. Rakennusmateriaaleina 

käytettiin läheltä saatavia luonnonmateriaaleja kuten puuta ja kiveä, minkä vuoksi 

rakenteet sopivat yleensä varsin hyvin ympäristöönsä. (Suomen Rakennusinsinöörien 

liitto RIL ry 2000, s. 427). 

Liikenneviraston oppaassa (LO 5/2014, s. 8) todetaan sanatarkasti, että hyvä sillan ja 

ympäristön kokonaisuus syntyy paikan eri arvoja ja liikennettä tasapainoisesti huomioon 

ottavan ratkaisun myötä. Sillan ominaisuuksiin vaikuttavat sitä ympäröivä miljöö, 

väylägeometria ja sillan mittasuhteet, muoto ja värit. Sillan lähiympäristö on myös 

huomioitava kokonaisuuteen vaikuttavana osana. (LO 5/2014, s. 8) 

Sillan suunnittelussa siltapaikkaluokka määrittelee merkittävän osan sillan ulkonäköön ja 

arkkitehtuuriin käytettävästä työmäärästä. Siltapaikat jaetaan Suomessa neljään eri 

luokkaan: I - IV. Siltapaikkaluokituksen tarkoituksena on ympäristö- ja ulkonäkökulman 

esiin tuominen siltojen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Luokka I 
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vastaa erittäin vaativaa kohdetta, johon kuuluu valtakunnallisesti arvokkaat 

kulttuuriympäristöt, maisemalliset tai taajamalliset näkymät, luonnonsuojelualueet sekä 

merkityksellisimmät vesiväylien ylitykset ja museosillat. Luokka II eli vaativa luokka 

vastaa muuten luokkaa I, mutta ne ovat merkityksellisyydeltään seudullisia tai paikallisia. 

Luokka III vastaa merkittävää kohdetta, johon kuuluvat tavallisten vesistöjen ylitysten 

lisäksi taajaman ulkopuolella sijaitsevat vilkkaat liikenneväylät. Luokkaan IV eli 

vaatimattomaan luokkaan kuuluvat sillat eivät tarvitse erityistä ympäristö- ja 

arkkitehtisuunnittelua. Sillat sijaitsevat myös taajamien ulkopuolella tavanomaisessa 

maisemassa ilman merkittäviä vesistön ylityksiä. Luokkaan I kuuluu noin 1 - 2 %:a 

silloista, luokkaan II noin 10 %:a, luokkaan III noin 66 %:a ja luokkaan IV noin 20 %:a. 

(LO 9/2013, s. 7). 

Vinoköysisiltojen määrä lisääntyi 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa eri puolilla maailmaa. 

Suomessa vuonna 1964 pidetyssä Lauttasaaren uuden sillan kansainvälisessä 

suunnittelukilpailussa oli mukana peräti kolme vinoköysisiltaa. Kilpailussa siltatyyppi 

kuitenkin hylättiin, koska kannen yläpuoliset kantavat rakenteet eivät olisi olleet 

toteutettuina onnistuneita. Suomessa vinoköysisillan rakenteita pidettiin taloudellisesti 

kalliina ja esteettisistä syistä johtuen epämieluisina. 1970- ja 1980-luvuilla 

vinoköysisiltoja rakennettiin vain muutamiin kevyen liikenteen kohteisin. Vasta 1980-

luvulla vinoköysisillat tekivät lopullisen läpimurtonsa Suomessa siltakilpailujen myötä. 

Ensimmäiset ajoneuvoliikenteen vinoköysisillat Suomessa olivat vuonna 1989 avattu 

Jätkänkynttiläsilta Rovaniemellä ja 1993 avattu Heinolan Tähti Heinolassa. (Suomen 

Rakennusinsinöörien liitto RIL ry 2000, s. 246). 

Vinoköysisilloille on ominaista niiden keveys ja ilmavuus. Pylonin ja köysien 

kokonaisuus antaa sillalle maamerkkimäisen ilmeen myös lyhyimmillä jänneväleillä. 

Erilaiset köysijärjestelyt ja pylonin muodot antavat vinoköysisilloille paljon ulkonäöllisiä 

mahdollisuuksia. Innovatiivisimmat sillat ovatkin olleet viime aikoina lyhytjänteisiä 

kevyen liikenteen siltoja. (LO 3/2013, s. 85, 86, 90) 

Kevyen liikenteen siltojen voidaan sanoa olevan erikoisuutta hakevien siltainsinöörien ja 

arkkitehtien tutkimuskohteita. Ulkonäöllisesti rakenteen geometriavaihtoehdot ovat lähes 

rajattomat. Tämä mahdollistaa erilaisten materiaalien käytön, mikä ei välttämättä aina 

johda rakenteellisesti optimoituihin ratkaisuihin. Jos voimien kulku ei ole lujuusopillisesti 

edullinen, sillan kustannukset voivat kasvaa merkittävästi. On myös muistettava, että 
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esteettisesti näyttävä ja kaunis vinoköysisilta ei ole välttämättä kalliimpi kuin vähemmän 

esteettinen tai rakenteellisesti huonommin optimoitu vinoköysisilta. (Svensson 2012, s. 

45, 133). 

Fritz Leonhardt, Stuttgartin teknisen korkeakoulun professori julkaisi vuonna 1968 

artikkelissaan Aesthetics of Bridge Design kahdeksan perussääntöä sillan estetiikalle. 

Leonhardtin esittämät periaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia sillan ulkonäön 

suunnittelussa. Leonhardt esitti myös kirjassaan Brücken / Bridges. Ästhetik und 

Gestaltung / Aesthetics and Design (1982), että hyvännäköiset sillat eivät ole syntyneet 

sattumalta (Svensson 2012, s. 30). Leonhardtin kahdeksan perussääntöä ovat: 

1.  Rakenteella on oltava hyvä ja selkeä järjestys. Silloissa tämä tarkoittaa sitä, että olkoon 

rakenne palkki-, kaari-, köysi- tai kehäsilta, mutta ei koskaan yhdistelmä. 

2.  Hyvät mittasuhteet ja sommittelu pituuden ja korkeuden välillä on tärkeää. 

3. Rakenteen yksinkertaisuus on olennaista. 

4. Kauneus ja tekniset ominaisuudet säilyvät vain, jos silta täyttää tarkoituksensa ja 

palvelee hyvin käyttäjiään. 

5. Rakenteen on oltava helppo valmistaa ja asentaa. 

6. Taloudellisuus olisi syytä huomioida yhtenä teknisenä osana siltaa. 

7. Rakentamisen aikainen teknologia on aina jäljessä nykyaikaa, jolloin vanhat sillat 

näyttävät aina erilaisilta kuin uudet. 

8. Luovuus ja intuitio antavan mahdollisuuden löytää uusia muotoja, jotka ovat 

esteettisesti sopivampia ja helpompia valmistaa tai rakentaa.  

(Leonhardt 1968, s. 15 - 16). 

3.2 Vinoköydet ja köysien asettelu 

Vinoköysisilta (Kuva 5) on rakenne, joka muodostuu vinoköysisistä, pylonista ja 

kansirakenteesta. Vinoköysisillassa pyloni kantaa valtaosan kannen painosta 

puristuskapasiteetillaan vinoköysien välityksellä. Pyloni ja kansi ovat puristustilassa ja 

vinoköydet ovat vedossa.  
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Kuva 5. Vinoköysisillan yksinkertaistettu rakenne. 

Vinoköysisillassa köysillä on suuri merkitys suunnittelussa. Ne ovat sillan kallein osa 

päällysrakenteesta (engl. superstructure). Suuremmat köysivoimat vaativat suuremman 

köyden poikkipinta-alan yhtälön 8 mukaisesti: 

𝜎 =
𝑇

𝐴
 ,           (8) 

missä σ on köydessä vaikuttava jännitys [MPa], 

 T on köydessä vaikuttava vetovoima [N] ja 

 A on köyden efektiivinen poikkipinta-ala [mm2]. 

Vinoköysissä on oltava aina riittävän korkea vetojännitys, jotta se käyttäytyisi 

lineaarisesti ja tehokkaasti. Vinoköyden efektiivinen kimmokerroin Eeff pienenee köyden 

jännityksen σ ja vaakapituuden lc funktiona. Efektiivinen kimmokerroin pienenee 

nopeasti pienillä jännityksillä kuvan 6 mukaisesti: 
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Kuva 6. Efektiivisen kimmokertoimen muutos köyden vaakamitan kasvaessa 

(mukaillen Leonhardt & Zellner 1980). 

Useimmiten käytetyissä vinoköysissä (veto)murtolujuus on 1570 MPa:a ja 0,2 %:n 

myötöjännitys on 1180 MPa:a. Vinoköysiä on nykyisin saatavilla aina jopa 1960 MPa:n 

murtolujuuteen saakka. Vinoköysien kimmokerroin on tyypillisesti hieman 

rakenneterästä alhaisempi 205 GPa:a. (Gimsing & Georgakis 2012, s. 109 - 110). 

Yksi vinoköysien asennustapa on viuhkamainen (engl. fan) köysijärjestys (Kuva 7). 

Viuhkamaisessa systeemissä vinoköydet asennetaan pylonin yläpäähän. Kaikkien 

köysien asennus aivan pylonin yläpäähän on käytännössä vaikeaa ja voi olla 

ulkonäöllisesti epäedullinen. Viuhkamainen köysisysteemi on kuitenkin todella tehokas: 

se jäykistää rakennetta parhaiten ja on usein myös taloudellisin ratkaisu pidemmillä 

jänneväleillä. (Chen & Duan 1999, s. 478; Leonhardt 1972, s. 104). 

 

Kuva 7. Viuhkamainen köysisysteemi (mukaillen Leonhardt & Zellner 1980, s. 26). 
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Toinen tapa asetella köydet vinoköysisillassa on harppumainen (engl. harp) 

köysisysteemi (Kuva 8). Harppumaisen köysisysteemin hyödyt ovat ensisijaisesti köysien 

asennuksen helppous ja ulkonäölliset seikat. Harppumainen köysien järjestys johtaa 

selkeään ulkonäköön, sillä köydet näyttävät aina samansuuntaisilta katsomissuunnasta 

riippumatta. Toinen etu on se, että köysisysteemi mahdollistaa kansirakenteen 

rakentamisen aikaisemmassa vaiheessa. Kansirakenteen asennuksessa voidaan edetä, kun 

pylonin rakentamisessa ollaan päästy ylöspäin seuraavalle vinoköysiparille. Kolmas 

merkittävä etu on vinojen ja kaarevien pylonien yhteydessä: köysiasettelu mahdollistaa 

taivutusmomentin eliminoinnin pylonissa pysyvien kuormien vaikutuksessa. 

Suorilla pyloneilla harppumainen köysisysteemi on osoittautunut vähemmän 

jäykistäväksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi kuin viuhkamainen köysisysteemi, sillä 

pylonin on kestettävä siihen syntyvät paikalliset leikkaus- ja taivutusmomentit. (Chen & 

Duan 1999, s. 478; Leonhardt 1927, s. 104; Svensson 2012, s. 272). 

 

Kuva 8. Harppumainen köysisysteemi (mukaillen Leonhardt & Zellner 1980, s. 26). 

Viuhkamaisen (engl. fan) ja harppumaisen köysisysteemin välimalli on semi-fan (Kuva 

9). Semi-fan-köysisysteemi yhdistää sekä viuhkamaisen köysisysteemin lujuusopilliset 

hyödyt että harppumaisen köysisysteemin edut köysien asennuksessa. Kiinnityslaitteet 

nykyisillä köysisysteemeillä johtavat yleensä aina sem-fan-köysisysteemiin, koska 

köysien ankkurointirakenteet vaativat tilaa eikä täysin viuhkamainen rakenne ole 

mahdollista toteuttaa. Pylonin yläpäähän asennettava köysien kiinnityslaite ei ole 

myöskään ulkonäöllisesti edustava. Semi-fan on myös todettu kaikkein 

kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi kaikista kolmesta köysisysteemistä. 
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Kuva 9. Semi-fan-köysisysteemi (mukaillen Leonhardt & Zellner 1980, s. 26). 

Köysien määrällä ja asettelulla on vaikutusta kansirakenteeseen syntyvään 

taivutusmomenttiin. Mitä tiheämmin köydet ovat kiinni kansirakenteessa, sitä pienempi 

taivutusmomentti syntyy kanteen. Enemmän vaakaan sijoitetut köydet kasvattavat 

merkittävästi kanteen kohdistuvaa puristusvoimaa. (Chen & Duan 1999, s. 477 - 478). 

3.3 Taivutusmomentin eliminointi rakenteessa 

Vinoköysisillan köysien tarkoitus on pienentää kanteen syntyvää taivutusmomenttia. 

Köysien kiinnityspisteet toimivat välitukina sillan jäykistepalkissa. Kanteen syntyvää 

momenttia ei voida kannen oman painon vuoksi täysin eliminoida, vaan kanteen syntyy 

jatkuvan u:n muotoinen momenttipinta. Vinoköydet mahdollistavat pidemmät 

jännemitat, sillä pyloni kantaa vinoköysien avustuksella valtaosan pystysuuntaisista 

kuormituksista. 

Kannen omasta painosta syntyvien voimien aiheuttama taivutusmomentti on mahdollista 

eliminoida pylonissa lähes täysin. Köysivoimista syntyvä resultantti ohjataan pylonia 

pitkin perustuksiin. Kansi ja pyloni on mahdollista valmistaa joko teräksestä tai 

teräsbetonista. 

Teräs on lujuutensa ja suhteellisen keveytensä puolesta erinomainen materiaali pitkien 

jännemittojen siltoihin. Sen puristus- ja vetolujuudet ovat samat, joten se soveltuu 

erinomaisesti erityyppisiin rakenteisiin. Vinoköysisillan päällysrakenne on edullista 

suunnitella hoikaksi ja tasakorkeaksi. (LO 3/2013, s. 88, 93). 

Kevyen liikenteen sillat eroavat merkittävästi tie- ja rautatiesilloista niille asetettujen 

vaatimusten johdosta. Kevyen liikenteen siltarakenne voi myös olla hyvin kevyt 

muuttuviin kuormituksiin verrattuna. Lisäksi siltojen kuormitustyypit poikkeavat 

toistaan. Tästä syystä rakenteelliset vaihtoehdot ovat huomattavasti laajemmat kevyen 
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liikenteen sillassa. Rakenteet ovat yleensä keveitä ja sillat ovat yleensä suunniteltu 

ympäristö huomioiden. (Lebet & Hirt 2013, s. 439). 

3.3.1 Painumattomien tukien periaate kansirakenteessa 

Alustavissa laskelmissa jäykistepalkin painon vaikutus siltaan lasketaan painumattomien 

tukien periaatteen mukaisesti. Koska pyloni ja kansirakenne suunnitellaan 

momentittomiksi, kansirakenne asettuu oman painon vaikutuksesta köysien avustamana 

ikään kuin painumattomien tukien varaan. Painumattomien tukien kohdalla siirtymätila 

on nolla, sillä kansi on omalla painolla kannateltuna. Myös pylonin siirtymä on nolla. 

Painumattomien tukien periaatteessa vinoköysien ja jäykistepalkin neutraaliakselin 

leikkauspisteiden tilalle asetetaan painumattomat pystytuet (Kuva 10). Kun 

kansirakenteen paino on tiedossa, jäykistepalkin aiheuttamat tukireaktiot 

painumattomilla tuilla pystytään selvittämään. Tukireaktioista saatavat arvot ovat 

köysivoimilta vaaditut pystysuuntaisten komponenttien arvot. Samalla saadaan 

selvitettyä jäykistepalkin taivutusmomentit. (Svensson 2012, s. 192). 

 

Kuva 10. Painumattomien tukien periaate. 

Betonin virumasta johtuen betonisiltojen momenttipinta sovitetaan yleensä oman painon 

vaikutukselle. Terässillat eivät ole betonisiltojen tavoin alttiita virumalle. Tämän vuoksi 

terässilloissa rakenteet voidaan suunnitella niin, että oman painon ja muuttuvien 

kuormien yhteisvaikutuksesta syntyvät momentit minimoidaan. Tämän vuoksi 

terässilloissa momenttipinta on mahdollista suunnitella niin, että oman painon 

aiheuttamat taivutusmomentit ovat enemmän negatiivisia kuin positiivisia. (Svensson 

2012, s. 192, 199). 
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Köysivoimat aiheuttavat puristavan voiman kansirakenteeseen. Puristusvoima kasvaa 

jokaisen köyden kohdalla pylonia kohden. Kansirakenne ei ole kuitenkaan yleensä täysin 

suora. Tällöin köysivoimilla ja omalla painolla syntyvä voimien resultantti on johdettava 

köydeltä toiselle. 

3.3.2 Pylonin reunaehdot 

Pylonin alustavassa suunnittelussa pyloni suunnitellaan niin, että se on alapäästään kiinni 

momenttijäykästi ja yläpäästä kiinnitettynä vinoköysiin (Kuva 11). Betoniset pylonit ovat 

yleensä jäykempiä kuin teräksiset, jolloin epälineaariset vaikutukset pienenevät. 

(Leonhardt et al. 1980). 

 

Kuva 11. Pylonin taipuma. 

Köysivoimien ja pylonin oman painon voimaresultantti johdetaan pylonia pitkin aina 

perustuksiin asti. Oman painon ja liikennekuorman aiheuttama momentti suunnitellaan 

mahdollisimman pieneksi, jolloin pylonin poikkipinta-ala saadaan minimoitua. 

(Svensson 2012, s. 202). 

3.4 Rakenteen tehokkuus 

Rakenteiden tehokkuudesta ja tehokkuuden optimoinnista löytyy paljon kirjallisuutta ja 

tutkimuksia. Tutkimukset ovat keskittyneet pääosin ristikkorakenteisiin, ristikon 
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kaltaisiin rakenteisiin ja köysiverkkoihin. Tutkimuksia on kuitenkin mahdollista soveltaa 

myös vinoköysisiltojen tehokkuuden arviointiin. 

3.4.1 Aikaisemmat havainnot ristikkorakenteista 

Ristikoiden, ristikon kaltaisten rakenteiden sekä köysiverkkojen tehokkuutta ja 

optimointia on tutkittu erinäisissä tutkimuksissa (Michell 1904; Chan 1960; Hansen & 

Vanderplaats 1988; Prager 1970; Bendsøe & Sigmund 2002) jo 1900-luvun alusta. 

Optimoitavina parametreinä on ollut rakenteen paino tai sen maksimaalinen 

taivutusjäykkyys. Mazurek et al. (2011) totesivat, että painon minimointi ja jäykkyyden 

maksimointi johtaa pienimpään mahdolliseen voiman kulkemaan matkaan L (engl. load 

path) (9): 

∑  |P| ∗ 𝐿 ,           (9) 

missä  P on rakenneosassa vaikuttava aksiaalinen voima ja 

 L on rakenneosan pituus. 

Menetelmä on helppo ja yksinkertainen, sillä rakenneosan pituus on mitattavissa helposti 

geometriasta ja voiman suuruus voimaviivan pituudesta voimakuviossa. (Beghini et al. 

2013a). 

Beghini et al. (2013b) käyttivät toisessa tutkimuksessaan matemaattista optimointia 

varten muotoa (10): 

V =
1

𝜎
∑  |𝑃𝑖| ∗ 𝐿𝑖 ,        (10) 

missä σ on rakenneosassa vaikuttava jännitys. 

Volyymipohjaisessa yhtälössä optimoinnin oletuksena on se, että ristikon jokaisessa 

rakenneosassa on yhtä suuri jännitys. Tämä on seurausta tutkimuksessa käytetystä 

topologisesta optimoinnista. 

3.4.2 Aksiaalivoimaindeksi 

Vinoköysisilloissa rakenteen tehokkuutta voidaan vertailla aksiaalivoimaindeksillä 

(Järvenpää et al. 2018). Indeksi muodostuu rakenneosassa vaikuttavasta voimasta ja 
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rakenneosan pituudesta (11). Aksiaalivoimaindeksiä laskettaessa rakenneosissa 

vaikuttavilla jännityksillä ei ole merkitystä. 

𝑖𝑎 = ∑  𝐹𝑖 ∗ 𝐿𝑖 ,        (11) 

missä F on rakenneosassa vaikuttava aksiaalinen voima ja 

 L on rakenneosan pituus. 

Käytetään termille ia nimitystä aksiaalivoimaindeksi. Aksiaalivoimasindeksi ia 

muodostuu summana rakenneosissa vaikuttavista aksiaalivoimaindekseistä (12): 

𝑖𝑎 = 𝑖𝑐 + 𝑖𝑡 + 𝑖𝑔 ,        (12) 

missä ic on kaapeleissa (engl. cable) vaikuttava indeksi, 

 it on pylonissa (engl. pylon, tower) vaikuttava indeksi ja 

 ig on jäykistepalkissa (engl. girder) vaikuttava indeksi. 

Vinoköysisilloissa aksiaalivoimaindeksi on tehokas työkalu, sillä ihannetasapainossa 

olevalle kaksiaukkoiselle vinoköysisillalle pätee aina ulkoisten kuormitusten alaisena 

seuraava ehto (13): 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑡 + 𝑖𝑔         (13) 

Indeksilaskennassa kaapeleiden indeksit muodostavat rakenteessa vedossa olevien 

rakenneosien indeksit. Pyloni ja kansi muodostavat puristuksessa olevien rakenneosien 

indeksit. Ehdon (13) mukaisesti vedossa olevien rakenneosien aksiaalivoimaindeksi = 

puristuksessa olevien rakenneosien aksiaalivoimaindeksi (14). 

𝑖𝑣𝑒𝑡𝑜 = 𝑖𝑝𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑢𝑠         (14) 

Aksiaalivoimaindeksille saadaan yksikkötarkastelussa yksikkö [N]*[m] = [Nm], joka ei 

tässä yhteydessä tarkoita taivutusmomenttia (yksikkönä newtonmetri, Nm). 

Minimoimalla aksiaalivoimaindeksin arvo rakenteen tehokkuuden voidaan sanoa olevan 

suurimmillaan. 



26 

 

Aksiaalivoimaindeksiä sovellettaessa vinoköysisillan optimointiin pienin mahdollinen 

indeksiarvo saadaan voiman ja pituuden tulon minimillä. Rakenneosia, kuten sillan 

jännemittaa ei ole yleensä mahdollista lyhentää tai pylonin korkeutta muuttaa 

rajattomasti. Pylonin lyhentäminen kasvattaa köysivoimia ja kanteen kohdistuvaa 

puristusvoimaa. 

Kannen painon alentaminen on yksi ratkaisu pienentää sillan voimasuureiden arvoja. 

Keventämällä kantta rakenteen aksiaalivoimat pienenevät samassa suhteessa. 

Rakenteessa on kuitenkin oltava riittävästi poikkipinta-alaa ja taivutusjäykkyyttä 

kestämään aksiaalivoiman aiheuttama puristusjännitys sekä taivutusmomentin 

aiheuttamat normaalijännitykset. Tämä johtaa iterointitehtävään, sillä kannen paino 

vaikuttaa muihin voimasuureisiin. 

3.4.3 Rakenteen dynamiikka 

Oulun yliopistossa julkaistussa Liikenneviraston kanssa yhteistyössä tehdyssä 

diplomityössä (Koskela 2017) tutkittiin kevyen liikenteen sillan värähtelymitoituksen 

kehittämistä. Työssä esitellään laajasti värähtelymitoituksen taustaa, 

jalankulkijaherätteitä, mitoitukseen vaikuttavia suureita ja käytännön 

värähtelymitoituksen laskentaa. Diplomityössä todetaan, että rakenteen massalla, 

materiaali- ja liitosvalinnoilla, jäykkyydellä ja värähtelyä vaimentavilla rakenneosilla 

kuten vaimentimilla on vaikutusta rakenteen dynaamiseen käyttäytymiseen herätteen 

alaisena. Myös rakenteen laskennassa ei-kantavat rakenteet, kuten reunapalkit ja kaiteet, 

voivat lisätä värähtelymitoituksessa laskennallista jäykkyyttä merkittävästi. 

Kevyen liikenteen silloissa värähtely on useimmiten vain jalankulkijoille aiheutuva 

epämukavuustekijä, eikä värähtely vaurioita siltaa. Vähemmän liikennöidyillä silloilla 

voidaan sallia enemmän värähtelyjä kuin vilkkaammilla silloilla. Värähtelymitoituksessa 

määritellään aina ensin heräte, valitaan laskentamenetelmä ja hankekohtainen 

kiihtyvyyden arvo, joka vastaa mukavuusrajaa. Sillat jaetaan neljään luokkaan, joiden 

mukaisesti käytettävä heräte valitaan. (NCCI 1 2017, s. 61 - 62). 

Sillan pystysuuntainen heräte syntyy pääosin jalankulkijoiden askelluksen 

pystysuuntaisesta voimakomponentista. Tavanomainen herätetaajuus on noin 2 Hz:ä. 

Lock-in-ilmiöksi kutsutaan sellaista herätettä, missä jalankulkijoiden kävelyn taajuus 

osuu likimäärin samaan taajuuteen kuin jokin sillan vaakasuuntaisen värähtelyn 
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ominaistaajuus.  Ilmiö on itseään ruokkiva, sillä sillan sivusuuntainen liike helpottaa 

askellusta. Lock-in ilmiön herätetaajuus on noin 1 Hz:ä. (Nakamura & Kawasaki 2006). 

Liikenneviraston ohjeiden mukaan kevyen liikenteen sillan värähtelyt on tarkastettava, 

jos sillan pystysuuntaisen värähtelyn alin ominaistaajuus on alle 5,0 Hz:ä ja poikittais- tai 

vääntövärähtelyn alin ominaistaajuus alle 2,3 Hz:ä. Jos tarkasteltava pystysuuntainen 

ominaistaajuus on alle 2,3 Hz:ä, käytetään jalankulkijan aiheuttamaa herätettä 

rakenteeseen, muulloin juoksuherätettä. NCCI 1 esittää kevyen liikenteen sillan 

kiihtyvyyden mukavuuskriteereiksi maksimissaan 0,7 m/s2 pystysuuntaiselle 

värähtelylle, 0,2 m/s2 vaakasuuntaiselle värähtelylle ja 0,4 m/s2 siltaluokan I 

ruuhkakuormitetuille silloille. (NCCI 1 2017, s. 62). 

Lyhyiden jännevälien silloilla, kuten kevyen liikenteen vinoköysisilloilla, ei yleensä 

esiinny tuulen aiheuttamia värähtelyongelmia. Tuulen aiheuttama heräte voi aiheuttaa 

pylonin, köysien tai jopa kansirakenteen värähtelyä. Tuuli herättää pääsääntöisesti sillan 

alhaisia ominaistaajuuksia. Yleisiä värähtelyongelmia ovat pyörreratailmiö (engl. vortex 

shredding), laukkaaminen (engl. galloping) ja flutteri (engl. flutter). Tuulen ja sateen 

yhteisvaikutus on myös havaittu erityisen haitalliseksi vinoköysille. Köysien värähtelyjä 

saadaan laskettua tehokkaasti pystysuuntaisesti asennetulla vaimentimella. (Svensson 

2012, s. 169; Chen & Duan 2014a, s. 541 - 550). 

Tehokas keino vähentää sillan kiihtyvyyksiä on lisätä kannen painoa. Kannen paino 

syntyy rakennetta kannattelevasta rakenneosasta (jäykistepalkki tai laatta) ja puisesta, 

betonisesta tai teräksisestä kansilaatasta sekä mahdollisesta päällysteestä. Kansilaatta on 

yksinkertainen keino kasvattaa koko kansirakenteen painoa ja vähentää herätteestä 

aiheutuvaa vastetta. Kantavan rakenteen materiaalilla ja rakennetyypillä on myös 

vaikutusta värähtelyyn vaimennussuhteen kautta. Teräksellä on yleisesti käytettävistä 

materiaaleista pienin vaimennussuhde ja puulla vastaavasti korkein (NCCI 1 2017, s. 63). 

Muita käytettyjä kansirakennetyyppejä ovat teräs- ja jännebetonirakenne sekä 

liittorakenne. Vaimennussuhdetta lisäävät myös kokoonpanossa käytetyt mekaaniset 

liitokset, joita on mahdollista käyttää teräs- ja puurakenteissa. Sillan dynaaminen 

käyttäytyminen saattaa usein olla myös mitoittavin tekijä sillan suunnittelussa. 

Eräs tehokas keino estää sillan värähtelyjä on sen ominaistaajuuksien nostaminen. 

Ominaistaajuuteen voi vaikuttaa kannen tuennalla, jäykkyydellä, massalla ja 

vaimentimilla. Tutkitaan yksiaukkoista niveltukista palkkia (Kuva 12). 
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Kuva 12. Niveltuettu palkki. 

Palkin ominaistaajuudet voidaan ilmaista yhtälön 15 mukaisesti: 

𝑓𝑖 =
𝜆𝑖

2

2𝜋𝐿2
√

𝐸𝐼

𝑚
, i = 1, 2, ... ja λ = πi ,            (15) 

missä L on sillan jännemitta [m], 

 EI on jäykkyys [N/m * m4] ja 

 m on massa pituusyksikköä kohden [N/m]. 

(Airila et al. 1985 luku 10: Pramila, s. 430). 

Niveltuetun palkin ensimmäiseksi ja toiseksi ominaistaajuuksiksi saadaan: 

𝑓1 =
𝜋

2𝐿2
√

𝐸𝐼

𝑚
  

ja 

𝑓2 =
2𝜋

𝐿2
√

𝐸𝐼

𝑚
  

Yhtälö 15 toimii myös siltojen pääjänteissä (Szabo 1963, s. 337) lyhyillä ja keskipitkillä 

jänneväleillä. Yhtälöstä huomataan, että ominaistaajuus laskee, kun jänneväliä ja massaa 

kasvatetaan tai jäykkyyttä pienennetään. Ominaistaajuutta voidaan puolestaan nostaa 

kasvattamalla sillan jäykkyyttä ja pienentämällä massaa. Jännevälin pituus on yhtälön 15 

nimittäjässä toisessa potenssissa, joten sen vaikutus ominaistaajuuden muutokseen on 

erittäin suuri. Massan ja jäykkyyden vaikutukset ovat pienempiä, sillä ne ovat yhtälössä 

neliöjuuren sisässä. 

Tutkitaan palkkia muuttamalla sen reunaehtoja. Esitetään kuvassa 13 toisesta päästä 

jäykästi tuettu palkki. 
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Kuva 13. Toisesta päästä jäykästi tuettu palkki. 

Palkin ensimmäinen ominaistaajuus voidaan esittää nyt muodossa: 

𝑓1 =
1,562𝜋

2𝐿2
√

𝐸𝐼

𝑚
   

Verrattaessa molemmista päistä niveltuettua palkkia toisesta päästä jäykästi tuettuun 

palkkiin alin ominaistaajuus on noin 56 prosenttia korkeampi. 

Tutkitaan palkkia muuttamalla toinenkin pää jäykästi tuetuksi. Kuvassa 14 esitetty 

molemmista päistä tuettu palkki. 

 

 

Kuva 14. Molemmista päistä jäykästi tuettu palkki. 

Palkin ensimmäinen ominaistaajuus voidaan esittää muodossa: 

𝑓1 =
2,267𝜋

2𝐿2
√

𝐸𝐼

𝑚
   

Palkin toisenkin pään tukeminen nostaa ominaistaajuutta entisestään peräti 95 prosentilla. 

Molemmista päistä jäykästi tuetun palkin alin ominaistaajuus verrattuna molemmista 

päistä niveltuettuun palkkiin on jopa 127 prosenttia korkeampi eli 2,27-kertainen. 

Palkin normaalivoima vaikuttaa myös sen ominaistaajuuteen. Vinoköysisillassa 

jäykistepalkki on pääsääntöisesti puristetussa tilassa. Puristava voima alentaa 

ominaiskulmataajuutta yhtälön 16 mukaisesti: 



30 

 

𝑓 = 𝑓0√1 −
𝑃

𝑖2∗𝑃𝑐𝑟
 ,        (16) 

missä f on palkin ominaistaajuus [1/s], 

 f0 on palkin ominaistaajuus ilman puristusvoimaa [1/s], 

 i on jäykistepalkin hitaussäde [m], 

 P on puristusvoima [N] ja 

 Pcr on suurin sallittu puristusvoima [N]. 

Kun puristusvoima P kasvaa raja-arvoon Pcr, palkki nurjahtaa ja värähtelyn amplitudi 

kasvaa reaalisesti ajan funktiona (Airila et al. 1985 luku 10: Pramila, s. 435 - 436). 
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4 VOIMIEN KULKU VINOKÖYSISILLASSA 

Vektorialgebraa ja graafista statiikkaa voidaan soveltaa vinoköysisiltojen 

voimasuureiden laskentaan. Tutkittaessa pysyvien kuormien vaikutusta voimasuureisiin, 

yksinkertaisella vektorilaskennalla kansirakenteeseen, pyloniin ja vinoköysiin 

kohdistuvat voimasuureet saadaan ratkaistua. Laskennassa oman painon aiheuttamat 

momentit pyritään minimoimaan. Epälineaarisuuden lähteet on kuitenkin jätettäviä 

huomioimatta. 

4.1 Köysivoimat 

Alustavassa suunnittelussa arvioidaan alustava kannen poikkileikkaus ja paino. Kun 

tukireaktiot Fz on laskettu joko analyyttisesti tai FEM-laskentaohjelmistolla, köysivoimat 

T saadaan laskettua pysyville kuormille joko graafisesti tai laskennallisesti köysikulmien 

α avulla (Kuva 15). 

 

Kuva 15. Köysivoimien ratkaiseminen. 

Köysivoima saadaan laskettua köysikulman avulla (17): 

𝑇 =
𝐹𝑧

sin α
 ,         (17) 

missä  Fz on tukireaktio [kN] ja 

 α on köysikulma [deg]. 
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Köysivoima aiheuttaa kansirakenteeseen puristusvoiman Fx. Voima Fx voidaan ratkaista 

graafisesti tai köysivoiman T ja köysikulman α avulla (18): 

𝐹𝑥 = 𝑇 ∗ cos α          (18) 

tai vastaavasti tukireaktion Fz ja köysikulman α avulla (19): 

𝐹𝑥 =
𝐹𝑧

tan α
         (19) 

Vinoköysisillassa on yleensä kaksi köysitasoa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaadittu 

köysivoima kohdistuu kahteen vinoköyteen, jotka ovat harvoin kannen poikkisuuntaan 

nähden yhdensuuntaiset (Kuva 16). Merkitään nyt aiemmin käytetty köysivoima T sillan 

poikittaissuunnan mukaan pystykomponentiksi Tz. 

 

Kuva 16. Vaaditun köysivoiman jako komponentteihin. 

Vaadittu köysivoima (nyt Tz) jaetaan kahdelle vinoköydelle. Lasketaan vinoköyden 

suuntainen komponentti (20): 

𝑇 =
𝑇𝑧

2 sin 𝛽
  ,        (20) 

missä  T on yhden köyden köysivoima, 

Tz pystysuuntainen kokonaisköysivoiman komponentti ja 

 β on köysikulma kannen poikkisuuntaan. 
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Todellinen yhden vinoköyden köysivoima voidaan laskea nyt painumattomien tukien 

periaatteen mukaisesti, kun tukireaktio Fz on selvitetty ja köysikulmat α ja β ovat tiedossa 

(21): 

𝑇 =
𝐹𝑧

2 sin 𝛼sin 𝛽
 ,        (21) 

missä Fz on kanteen kohdistuva tukireaktio FEM-laskentamallissa, 

 α on köysikulma sillan pituussuunnan suhteen ja 

 β on köysikulma sillan poikkisuuntaan. 

4.2 Voiman ohjaus pylonissa 

Graafinen statiikka käsittää perinteisesti erilaiset piirtomenetelmät, kuten Cremona-

Maxwell-menetelmän. Graafista statiikkaa voidaan myös käyttää yleisnimityksenä 

piirtämällä suoritettavaan rakenteen voimasuureiden tarkasteluun ja laskentaan. 

Takaköydet tasapainottavat syntyviä etuköysivoimia niin, että pylonin momentit 

eliminoidaan. Etu- ja takaköysivoimien johdosta pyloni on aina puristuksessa. 

Ideaalitasapaino suorassa pylonissa on se, että etuköysien köysivoimien 

vaakakomponentit ovat yhtä suuret takaköysivoimien vaakakomponenttien kanssa. 

Köydet on myös syytä asetella symmetrisesti sillan poikittaissuunnassa, jotta pyloniin ei 

kohdistuisi poikittaista taivutusmomenttia. (Chen & Duan 2014b, s. 421). 

Epäsymmetrisellä köysiasettelulla pylonin ja kannen momentit saadaan eliminoitua 

lisäämällä kannen painoa niin, että köysivoimien vaakakomponentit pylonissa ovat yhtä 

suuret. 

4.2.1 Suora pyloni 

Vaikka ensimmäisissä vinoköysisilloissa pylonit olivat teräksisiä, betoniset pylonit ovat 

osoittautuneet kustannustehokkaimmiksi suurten jännemittojen silloissa. Teräksiset 

pylonit ovat kuitenkin parempia kestämään maanjäristyskuormia. Teräksinen pyloni voi 

kuitenkin olla suuremmista materiaalikustannuksista huolimatta kilpailukykyinen 

pienempien rakennuskustannusten johdosta pienten ja keskisuurten jännemittojen 

vinoköysisilloissa. (Leonhardt 1974, s. 130; Chen & Duan 2014b, s. 420 - 421). 
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Rakenteen omalla painolla kuormitettu pystysuora pyloni ottaa puristuskapasiteetillaan 

vastaan köysivoimien pystysuuntaiset komponentit. Pieni osa kannen painosta 

kannatellaan jäykistepalkin päiden tukireaktioilla. Pyloniin kohdistuva puristusvoima N 

voidaan ilmaista vinoköysivoimien pystysuuntaisten komponenttien summana (22): 

𝑁 = ∑ 𝐹𝑦 ,         (22) 

missä Fy on köysivoiman aiheuttama pystysuuntainen voimakomponentti. 

Jos kaikki köydet ovat kiinnitettyinä pylonin yläpäähän, pyloniin kohdistuu tasainen 

puristusvoima ulkoisten voimien vaikutuksesta koko matkalla. Harppumaisessa 

köysisysteemissä puristusvoima kasvaa pylonia alaspäin mentäessä. Omasta painosta 

syntyvä puristusvoima kasvaa luonnollisesti alaspäin siirryttäessä. (Kuva 17). 

 

Kuva 17. Pystysuoraan pyloniin vinoköysistä syntyvä puristusvoima. 

Köysisysteemin ei tarvitse olla välttämättä symmetrinen. Kun pystysuoraan pyloniin ei 

haluta kohdistaa taivutusmomenttia, mitoituksessa päädytään tilanteeseen, jossa 

vastakkaisten vinoköysien vaakasuuntaisten komponenttien on oltava aina samat ja 

resultanttivoima ohjataan pylonin suuntaisesti. (Kuva 18). 
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Kuva 18. Köysivoiman ohjaus. 

Puristava resultantti voidaan ilmaista myös vektorisuurein (23: 

𝑹 = 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 ,        (23) 

missä R on resultanttivoima vektoreista 

 F1 etuköyden köysivoimavektori ja 

 F2 takaköyden köysivoimavektori. 

4.2.2 Vino pyloni 

Vinoköysisillan pylonin ei ole pakko olla pystysuora. Tunnettuja vinoköysisiltoja vinolla 

pylonilla ovat WSP Finland Oy:n suunnittelema Crusellinsilta Helsingissä ja Santiago 

Calatravan suunnittelema Puente del Alamillo -silta Sevillassa Espanjassa. 

Vinon pylonin suunnittelussa on syytä huomioida pylonin oma paino, minkä vuoksi 

pyloniin voi syntyä painovoimasta johtuen taivutusmomenttia. Taivutusmomentti on 

mahdollista eliminoida harppumaisella köysien sijoittelulla tai valitsemalla pylonin 

rakennusmateriaaliksi teräs, jolloin pienestä taivutusmomentista ei ole välitöntä haittaa. 

Teräs ei ole betonin tavoin altis virumalle, joten sille voidaan sallia taivutusmomenttia 

lujuusopillisten rajojen puitteissa. Teräksinen pyloni on myös kevyempi kuin betoninen 

pyloni. Vino pyloni voidaan toteuttaa myös viuhkamaisella köysiasettelulla. 

Vinoköysistä kohdistuu pyloniin puristusvoimaa suoran pylonin tavoin (Kuva 19). 
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Kuva 19. Vinoon pyloniin vinoköysistä syntyvä puristusvoima. 

Vinossa pylonissa puristusvoima muodostuu etu- ja takaköysien muodostamasta 

resultantista aivan kuin suorassa pylonissa (Kuva 20). Köysivoimien F1 ja F2 resultantti 

ohjataan pylonin suuntaisesti. Resultanttivektori on yhtä suuri kuin pyloniin syntyvä 

puristusvoima N. Kun takaköyden kulma on tiedossa, voidaan sille laskea vaadittu 

köysivoima ja toisinpäin.  

 

Kuva 20. Resultanttivoima. 

Puristava resultantti voidaan ilmaista myös vektorisuurein (24): 

𝑹 = 𝑭𝟏 + 𝑭𝟐 ,        (24) 

missä R on resultanttivoima vektoreista 

 F1 etuköyden köysivoimavektori ja 
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 F2 takaköyden köysivoimavektori. 

Pylonin oma paino tulisi ottaa huomioon alustavissa laskelmissa, sillä se vaikuttaa sillan 

köysivoimiin. Takaköydellä tulee tällöin hallita myös solmupisteessä vaikuttava 

painovoimakomponentti G (Kuva 21). Köysivoimien ja painovoimakomponentin 

resultantti ohjataan pylonin suuntaisesti. 

 

Kuva 21. Resultanttivoima pylonin paino huomioituna. 

4.2.3 Kaareva pyloni 

Vinoköysisilta on mahdollista suunnitella myös kaarevalla pylonilla. Teräksinen pyloni 

soveltuu hyvin tähän käyttötarkoitukseen helpon valmistettavuuden ja rakentamisen 

johdosta. Teräs ei ole myöskään altis virumalle, jolloin sen voi tarvittaessa suunnitella 

ottamaan vastaan taivutusmomenttia myös pitkäaikaiselle kuormitukselle eli omalle 

painolle. Betoninen pyloni olisi haastava valmistaa kaarevana rakenteena. Lisäksi 

mahdollinen omasta painosta tai köysivoimasta syntyvä suunniteltu liikennekuorman 

aiheuttamaa taivutusmomenttia vastakkainen taivutusmomentti viruisi osittain ajan 

myötä pois (Svensson 2012, s. 192). 

Kaareva pyloni voidaan myös suunnitella suoran pylonin tavoin niin, että siihen ei 

kohdistu taivutusmomenttia. Köysiparin (ja oman painon) muodostama resultanttivoima 

tulee aina ohjata seuraavien köysien ja pylonin leikkauspisteeseen. Resultanttivoimaan 

lisätään aina uuden köysiparin aiheuttama köysien ja painovoimakomponentin 
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resultanttivoima, joka johdetaan taas uutena kokonaisresultanttivoimana seuraavalle 

köysiparille (Kuva 22). 

 

Kuva 22. Köysivoimien ohjaus kaarevassa pylonissa. 

Kaareva pylonirakenne on mahdollista suunnitella myös vain yhdellä takaköydellä. 

Menetelmä perustuu samaan ideaan kuin useammalla takaköydellä varustettu 

köysisysteemi. Takaköyden ja etuköyden resultantti ohjataan pylonin suuntaisesti, mutta 

yhden takaköyden johdosta resultantti suunnataan toiseksi ylimmästä etuköydestä lähtien 

vain etuköysillä (Kuva 23). 

 

Kuva 23. Voiman ohjaus toiselle köydelle. 

Kun voima on ohjattu toiselle köydelle, muodostuu uusi resultantti vanhan ja uuden 

resultanttivoiman yhteenlaskuna (Kuva 24). 
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Kuva 24. Voiman ohjaus kolmannelle köydelle. 

Köysivoimat ja -suunnat määräävät pylonin geometrian. Pyloni on tärkeintä saada 

oikeaan muotoon, sillä varsinkin suurilla puristusvoimilla epäkeskeinen voiman ohjaus 

saattaa aiheuttaa hyvin suuria taivutusmomentteja. Oman painon vaikutus lisää myös 

pystykomponentin jokaisen erillisen resultanttivoiman laskentaan, mikä muuttaa pylonin 

muotoa varsinkin silloin, kun pylonin paino on merkittävä. Oman painon 

pystykomponentti on myös iteroitava aina, kun pylonin muoto muuttuu. 

4.3 Voiman ohjaus kansirakenteessa 

Puristusvoiman ohjaaminen kansirakenteessa noudattaa samaa periaatetta kuin pylonissa, 

sillä ainoa tapa ohjata voimaa on etuköysivoimat. Köyden ja kannen leikkauspisteessä 

vaikuttaa kannen painoa vastaava painovoimavektori, joka vastaa painumattomien tukien 

periaatteen mukaista tukireaktiota sekä köysivoimavektori. Kansi on kuitenkin hyvin 

harvoin suora, minkä vuoksi köysivoimien ja kannen oman painon resultanttivoima tulee 

ohjata kaarevan pylonin tavoin aina seuraavalle köydelle. Kuvassa 25 esitetään voimien 

ohjaaminen toiselle köydelle. 
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Kuva 25. Resultanttivoiman ohjaaminen toiselle köydelle. 

Resultanttivoimavektori R1 ohjataan ensimmäisellä köydellä niin, että se suuntautuu 

toisen köyden ja kannen leikkauspisteeseen. Ensimmäiseltä köydeltä saatava 

resultanttivoimavektori siirretään vaikutussuorallaan alkamaan toisen köyden ja kannen 

leikkauspisteestä. Resultanttivoimaan R1 summataan toisella köydellä vaikuttava kannen 

painovoimakomponentti G2 ja oikein valittu toisen köyden voimavektori F2. Syntyvä 

resultanttivoima R2 on ohjattava kolmannelle köydelle ja niin edelleen (Kuva 26). 

 

Kuva 26. Resultanttivoiman ohjaaminen kannessa. 
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Kannen ja köyden leikkauspisteissä vaikuttava resultanttivoima voidaan ilmaista 

rekursiivisena vektorisummana (25): 

𝑹𝒏 = (∑ 𝑹𝒊
𝒏−𝟏
𝟏 ) + 𝑭𝒏 + 𝑮𝒏 ,       (25) 

missä Rn on seuraavalle köydelle ohjattava resultanttivoimavektori, 

 Ri on edellisiltä köysiltä saatu resultanttivoimavektori, 

 Fn on vinoköyden voimavektori ja 

 Gn on kannen painon vektorisuure. 
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5 SOVELLUTUSKOHDE: MATINKAAREN KEVYEN 

LIIKENTEEN SILTA 

Matinkaaren kevyen liikenteen silta sijaitsee Pornaistenniemessä Helsingissä. Silta on 

avattu vuonna 1998. Sillan on suunnitellut Suunnittelukortes Oy. (Artova 2002; 

Tekniikka & Talous 2002). 

5.1 Nykyinen rakenne 

Matinkaaren sillan (Kuva 27) pituus on 78 metriä ja se on teräsrakenteinen vinoköysisilta 

puukannella. Sillan teräksinen pyloni on 30 metriä korkea ja se sijaitsee sillan itäpuolella. 

Sillan etuköydet ovat viuhkamaisessa järjestyksessä ja takaköydet ovat puolestaan 

sijoitettu lähekkäin samansuuntaisesti. Sillassa on 10 etuköyttä ja 8 takaköyttä. Sillan 

kansirakenne painaa noin 14,0 kN metriä kohden. 

 

Kuva 27. Matinkaaren silta. 

Silta voitti RILin vuoden silta 2002 -palkinnon. Kilpailun tuomaristo kehui sillan 

sopivuutta maisemaan sekä sen tyylikkäitä yksityiskohtia. Myös sillan väritys ja 

siltapaikan ympäristö sai kiitosta arvosteluraadilta. (Tekniikka & Talous 2002). 

5.1.1 Nykyisen rakenteen voimasuurelaskelmat 

Tutkitaan nykyisessä rakenteessa vaikuttavat voimasuureet. Rakennelaskelmat aloitetaan 

määrittämällä kannen paino ja tutkimalla rakennetta painumattomien tukien periaatteen 

mukaisesti. Sillan kannesta tehdään FEM-laskentamalli, asetetaan palkille kannen oma 

paino viivakuormana ja asetetaan palkille reunaehdot (Kuva 28). Arvioitu kannen paino 

on siltasuunnitelmien perusteella 14 kN/m. Köysien kohdille ja sillan läntiseen päähän 
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(vasemmalla) asetetaan pystytuki. Itäiseen päähän (oikealla) asetetaan lisäksi 

kiertymäreunaehto, sillä kansi on itäisestä päästä jäykästi tuettu. 

 

Kuva 28. Kannen palkkimalli painumattomien tukien periaattella. 

Kuvasta 29 nähdään, että rakenteen köysiasettelu kannessa on erinomainen: kenttä- ja 

tukimomentit vaihtelevat tasaisesti eikä suuria paikallisia ääriarvokohtia löydy palkin 

pituudella. Lisäköysillä saataisiin pienennettyä kanteen kohdistuvaa taivutusmomenttia, 

mutta lisäköydet toisivat rakenteeseen merkittävästi lisähintaa. Köysien vähentäminen 

kasvattaisi vastaavasti taivutusmomentin ääriarvoja. 

 

Kuva 29. Kannen momenttipinta omasta painosta. 

Palkkimallista saadaan selville myös tukireaktiot (Kuva 30). Tukireaktiot vastaavat 

etuköysiltä vaadittuja pystysuoria voiman komponentteja, jos kannelle halutaan saada 

omalle painolle kuvan 29 mukainen momenttipinta. 

 

Kuva 30. Tukireaktiot. 

Nimetään köydet seuraavasti: pisin etuköysipari nimetään etuköysiksi 1 ja 2, seuraava 

köysipari 3 ja 4 ja niin edelleen. Köysiltä vaaditut pystysuuntaiset voimakomponentit eli 

FEMillä lasketut tukireaktiot (Fz) ja köysivoimat (T) löytyvät taulukosta 1. Köysivoimat 



44 

 

on laskettu jakamalla tukireaktion arvo kahdella ja laskemalla köysivoima köysikulman 

α avulla. Yksinkertaistetaan laskentaa asettamalla sillan kannen geometria vaakasuoraksi. 

Kannen kaarevuuden vaikutus köysivoimiin olisi kuitenkin pieni. 

Taulukko 1. Köysivoimat ja -kulmat. 

 

Etuköydet 

1,2 

Etuköydet 

3,4 

Etuköydet 

5,6 

Etuköydet 

7,8 

Etuköydet 

9,10 

Taka-

köydet 

11-18 

Fz [kN] 197,91 167,02 177,13 165,30 200,11  

T [kN] 237,58 169,77 149,31 113,72 113,35 217,57 

köysi-

kulma α 

[°] 

25,52 29,30 34,91 43,95 59,90 45,00 

 

Lasketut köysivoimat ovat sillalle suunniteltuja todellisia köysivoimia pienemmät. 

Todellisten köysivoimien laskennassa on otettu huomioon köysien riippuminen (engl. 

sag), köysikulma sillan poikittaissuuntaan sekä kannen kohotus köysivoimia lisäämällä. 

Kannen paino saattaa myös olla laskelmissa alakanttiin arvioituna. Köysivoimia 

lisäämällä kannen negatiinen taivutusmomentti kasvaa, mutta se pienenee 

liikennekuorman yhteisvaikutuksessa. 

Vaadittu takaköysivoima saadaan laskemalla vaakasuuntainen komponentti Fx 

etuköysivoimista. Takaköysikulma tuntemalla saadaan laskettua noin 218 kN:n 

köysivoima köyttä kohden. Suurin köysivoima takaköydessä on ylimmällä köydellä, 

jonka köysivoima on noin 10 %:a suurempi kuin alimmalla köydellä. Erot johtuvat siitä, 

että takaköydet ovat eri korkeuksilla lähellä toisiaan. 

5.2 Cremona-Maxwell-menetelmän soveltaminen vinoköysisiltaan 

Vinoköysisilta voidaan tulkita ristikkorakenteen erikoistapauksena, sillä se toimii kuin 

ristikkorakenne: vinoköydet idealisoidaan vetosauvoiksi ja kansirakenne sekä pyloni 

yhdeksi tai useammaksi peräkkäiseksi nivelelliseksi puristussauvaksi. Tavoitteena on 
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myös pylonin momenttien eliminointi, jolloin nivelelliset puristussauvat toimivat tässä 

käyttötarkoituksessa. Tarkastelussa tutkitaan vain pysyvien kuormien vaikutusta ja 

rakenteen tasapainottamista näille kuormille. 

Tutkitaan rakenteen voimasuureita Cremona-Maxwell-menetelmällä. Menetelmässä 

rakenne piirretään tasoon kaksiulotteisena ja tukireaktioiden avulla muodostetaan 

Cremona-Maxwellin voimakuvio. Voimakuviota varten rakenne numeroidaan Bow’n 

notaatiota käyttäen (Kuva 31). Bow’n notaatio on numerointimenetelmä, jota käyttämällä 

voidaan helpottaa voimasuureiden laskentaa ja tulosten esittämistä. 

 

Kuva 31. Numeroitu geometriakuvio. 

Voimakuviota varten tarvittavat tukireaktiot ovat köysivoimilta vaaditut 

pystykomponenttien arvot, jotka saadaan painumattomien tukien periaatteen mukaisesti 

jäykistepalkin tukireaktioista taulukosta 2: 

Taulukko 2. Tukireaktiot. 

AB BC CD DE EF 

197,91 kN 167,02 kN 177,13 kN 165,30 kN 200,11 kN 

 

Valitaan geometriassa etenemissuunnaksi myötäpäivään. Alueelta A alueelle B vaaditaan 

197,91 kN:n köysivoiman pystykomponentti ensimmäiselle etuköydelle, jolloin 

voimakuviossa siirrytään valitun mittakaavan mukaisesti alaspäin. Alueelta B alueelle C 

vaaditaan 167,02 kN:n köysivoiman pystykomponentti ja niin edelleen (Kuva 32). 
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Kuva 32. Tukireaktiot voimakuviossa. 

Kun voimakuviossa on päästy pisteeseen F, siirrytään alueelta F alueelle G tuntematon 

pituus ylöspäin ja päädytään pisteeseen G. Kyseinen jana vastaa pyloniin syntyvää 

puristusvoimaa, joka on summa kaikkien köysivoimien pystykomponenteista. Tämän 

jälkeen siirrytään seuraavalle alueelle H. Siirtymä on oikealle ja tulee vastaamaan 

etuköysien yhteenlaskettuja vaakakomponenttien arvoja. Suorassa pylonissa takaköysien 

vaakakomponentti saa saman arvon. Lopuksi palataan pisteeseen A takaköyden 

suuntaisella viivalla joko suoraan tai pisteen I kautta (Kuva 33). 

 

Kuva 33. Voimakuviossa eteneminen. 
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Kuviossa tuntemattomia suureita ovat edelleen pylonin puristusvoima ja takaköyden 

köysivoima. Piirretään seuraavaksi etuköysissä ja kannessa vaikuttavat voima. Siirrytään 

alueelta A alueelle 5 ensimmäisen etuköyden määräämässä suunnassa. Samalla tiedetään, 

että alueelta B alueelle 5 edetään vaakasuuntaan. Piste 5 on nyt määritelty voimakuviossa 

ja köysivoima sekä kannen puristusvoima ovat nyt tunnettuja suureita. (Kuva 34) 

 

Kuva 34. Voimakuviossa eteneminen, etuköydet ja kansi. 

Edetään voimakuviossa siirtyen alueelta 5 alueelle 4 ja vastaavasti alueelta C alueelle 4. 

Jatketaan tätä siihen asti, kunnes kaikki etuköysivoimat ovat määriteltyinä 

voimakuviossa. Huomataan, että etuköysivoimat ja kanteen vaikuttava puristusreaktio 

määräytyy täysin tukireaktioiden sekä köysien (ja kannen) geometrian mukaisesti. (Kuva 

35). 

 

Kuva 35. Lähes valmis voimakuvio. 

Voimakuviosta puuttuu vielä yksi voima. Alueelta 1 alueelle H siirryttäessä voiman on 

oltava pylonin suuntainen eli tässä tapauksessa pystysuuntaan. Tämä määrittää myös 

aiemmin tuntemattomiksi jääneet takaköyden ja pylonin aksiaalivoimat. 

Kun voimakuvio on piirretty sopivaan mittakaavaan, esimerkiksi 1 mm vastaa 1 kN:a, 

voimakuviosta voidaan numeroinnin ja voimaviivojen yhdensuuntaisuuksien avulla 

mitata rakenneosassa vaikuttava aksiaalinen puristus- tai vetovoima. Bow’n notaation 
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avulla menetelmällä voidaan helposti selvittää voimasuureen etumerkki, eli vaikuttaako 

rakenneosassa puristus- vai vetovoima. Rakenteen geometrian merkinnän voi halutessaan 

tehdä täysin vapaavalintaisesti. Myötäpäivään valittu kiertosuunta ja sisäalueiden 

numerointi johtaa tässä tapauksessa helposti tulkittavaan voimakuvioon (Kuva 36).  

 

Kuva 36. Geometriaan liitetty Cremona-Maxwell-voimakuvio. 

Vinoköysisillassa rakenteen voimasuureet saadaan selvitettyä siirryttäessä 

voimakuviossa kirjainten ja numeroiden välillä. Mittaamalla jana A5 eli siirtymä pisteestä 

A pisteeseen 5, saadaan ensimmäisessä etuköydessä vaikuttava voima. Voimasuurejanan 

A5 on myös oltava samansuuntainen geometriakuvioon piirretyn etuköyden kanssa. 

Geometriakuviossa siirtymä on alueelta A alueelle 5, jonka välillä myös ensimmäinen 

etuköysi sijaitsee. Vastaavalla periaatteella saadaan toisen etuköyden voimasuure 

siirtymällä geometriakuviossa alueelta 4 alueelle 5, ja vastaavasti voimakuviossa 

pisteestä 5 pisteeseen 4. Takaköysivoima saadaan siirryttäessä pisteestä A pisteeseen H. 

Kannessa vaikuttava puristusvoima saadaan siirryttäessä kirjaimesta numeroarvoon, 

esimerkiksi etuköysien 1 ja 2 välisellä osalla kanteen vaikuttava puristusvoima saadaan 

janalta B5. Jos kansi oltaisiin piirretty alkuperäisen geometrian mukaisesti kaarevaksi, 

kansi olisi piirrettävä murtoviivana köysien risteyskohdasta toiseen. Murtoviivan osan 

tulisi olla samansuuntainen sitä vastaavan voimasuurejanan kanssa. Pylonissa vaikuttava 

voima saadaan janalta H1. Suorassa pylonissa jana FG vastaa janaa H1. 
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Cremona-Maxwell-menetelmä perustuu tasapainossa oleviin nivelpisteisiin. Alueiden A, 

B ja 5 välissä oleva nivel nimetään myötäpäivään AB5:ksi (Kuva 37). Nimi voisi 

vastaavasti olla myös B5A tai 5AB. Solmua on tässä tapauksessa kierrettävä 

myötäpäivään, jotta rakenneosan voiman suunta (engl. sense) voitaisiin selvittää. Jos 

voima suuntautuu niveltä päin, rakenneosa on puristuksessa ja jos voima on nivelestä 

poispäin, rakenneosa on vedossa. 

 

Kuva 37. Nivel AB5. 

Siirryttäessä alueelta A alueelle B saadaan kannen painosta johtuva alaspäin suuntautuva 

painovoimakomponentti. Alueelta B alueelle 5 siirryttäessä voimakuviossa siirrytään 

oikealle. Piirretään vastaava voima nivelkuvioon. Nuoli osoittaa niveltä kohti, jolloin 

rakenneosa on puristuksessa. Alueelta 5 alueelle A voimakuviossa siirrytään viistosti ylös 

vasemmalle, jolloin voima kohdistuu nivelestä poispäin ja rakenneosa eli köysi on 

vedossa. 

Tutkitaan vastaavasi niveltä BC45 (Kuva 38). Siirrytään myötäpäivään alueelta 5 alueelle 

B, jolloin voimakuviossa siirrytään vasemmalle. Tähän rakenneosaan muodostuu jo 

aiemmin todettu puristusreaktio, koska voima osoittaa niveltä kohti. Alueelta B alueelle 

C kohdistuu painovoimakomponentti alaspäin kannen painon johdosta. Alueelta C 

alueelle 4 voima kohdistuu oikealle eli niveltä päin, jolloin rakenneosa eli kansi on 

puristuksessa. Alueelta 4 alueelle 5 siirryttäessä voimakuviossa siirrytään viistosti 

vasemmalle ylös, jolloin voima kohdistuu poispäin nivelestä ja rakenneosa eli vinoköysi 

on vedossa. 
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Kuva 38. Nivel BC45. 

Vinoköysisillan toimintaperiaatteen mukaan on helppo todeta kaikkien vinoköysien 

olevan vedossa ja muiden rakenneosien puristustilassa. Tämä on myös todistettavissa 

tarkastelemalla jokainen nivel erikseen. 

Mitataan geometriasta rakenneosien ja voimakuviosta voimaviivojen pituudet mittakaava 

huomioiden. Taulukosta 3 nähdään, että etuköysivoimat ovat tasan samat käsinlaskentaan 

verrattuna. Tuloksissa esimerkiksi etuköysi 1:n arvo vastaa kahden etummaisen 

etuköyden köysivoimaa, minkä vuoksi voima on taulukossa 3 kaksinkertainen. 

Takaköysivoima on taulukossa 3 luonnollisesti kahdeksan kertaa korkeampi yhdestä 

takaköydestä johtuen. Samassa linjassa piirretty kahta tai useampaa köyttä vastaava 

rakenneosa ei kuitenkaan muuta aksiaalivoimaindeksin arvoa lopputuloksessa. Kansi on 

jaettu viiteen osaan muuttuvan puristusvoiman johdosta. 

Taulukko 3. Aksiaalivoimaindeksiin perustuvat laskelmat. 

 F [kN] L [m]  i [MNm] 

Pyloni 2138,255 30 it = 64,15 

Etuköysi 1 475,15 72,02521 icm1 = 34,22 

Etuköysi 2 339,544 60,98861 icm2 = 20,71 

Etuköysi 3 298,628 50,57784 icm3 = 15,10 

Etuköysi 4 227,432 41,27617 icm4 = 9,38 

Etuköysi 5 226,697 33,98589 icm5 = 7,70 

   icm = 87,13 

Takaköysi 1740,551 42,426 icb = 73,85 

Palkki 1/5 1740,551 12,38 ig1 = 5,35 

Palkki 2/5 431,972 12,38 ig2 = 9,01 

Palkki 3/5 727,597 12,37 ig3 = 11,97 

Palkki 4/5 968,021 12,38 ig4 = 13,92 
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Palkki 5/5 1124,23 15,97 ig5 = 19,66 

   ig = 59,90 

   Σi = 285,02 

 

Rakenteen aksiaalivoimaindeksin arvoksi saadaan 285,02 (MNm). Etuköysien indeksi 

(87,13) on noin 18 prosenttia suurempi kuin takaköysillä (73,85). Pylonin indeksin arvo 

(64,15) on vain noin 7,1 prosenttia suurempi kuin kannen indeksi (59,90). 

5.3 Aksiaalivoimaindeksiin perustuvat vertailulaskelmat 

Tutkitaan seuraavaksi erilaisia köysisysteemejä ja vertaillaan rakenneosien dimensioiden 

muutosten vaikutuksia aksiaalivoimaindeksiin. Tutkitaan myös tapauksia, joissa 

takaköysiä on useampia kuin yksi kappale. Usean takaköyden köysisysteemit ovat 

lähinnä teoreettisia ratkaisuja, sillä usean takaköyden käyttö yksiaukkoisessa 

vinoköysisillassa on hyvin harvoin kustannustehokasta. Tässä työssä tarkastellaan vain 

yksiaukkoista tapausta. 

5.3.1 Viuhkamainen köysisysteemi yhdellä takaköydellä 

Tutkitaan rakenteen geometrian muutoksen vaikutusta aksiaalivoimaindeksin arvoon. 

Yksi vaihtoehto on piirtää geometria ja voimakuvio aina uudelleen geometrian 

muuttuessa. Parametrisoimalla sillan geometria (Kuva 39) ja voimakuvio, muutokset 

päivittyvät välittömästi. Käytetään geometrian ja voimakuvion piirtämiseen Autodesk 

Inventor Professional -ohjelmistoa. Inventor on 3D-mallinnukseen tarkoitettu 

mekaniikkasuunnitteluohjelmisto, joka myydään yleensä suositun AutoCad-ohjelmiston 

yhteydessä. Käytetään geometrian ja voimakuvion parametrisointiin Inventorin 

piirtotyökalua, jossa on yksinkertaista lisätä viivoille Cremona-Maxwell-menetelmän 

vaatimat yhdensuuntaisuus- ja yhteensopivuusehdot. Menetelmää voi soveltaa 

käytännössä millä tahansa riittävät piirto-ominaisuudet sisältävällä 2D-piirto-

ohjelmistolla tai piirtämällä kuviot käsin. 
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Kuva 39. Parametrisoitu sillan geometria Inventor-mallinnusohjelmistossa. 

Tutkitaan ensin pylonin korkeuden vaikutus indeksiin (Kuva 40). Pidetään 

takaköysikulma vakiona 45 asteen kulmassa, jolloin köyden alapään ankkurointipiste 

muuttuu pylonin korkeuden muuttuessa. Ilmaistaan aksiaalivoimaindeksi suhteellisena 

arvona, missä pienin aksiaalivoimaindeksin arvo saa vertailuluvun 1. 

 

Kuva 40. Pylonin korkeuden vaikutus esimerkkisillan aksiaalivoimaindeksiin. 

Kuvasta nähdään, että rakenteen tehokkuus kasvaa pylonin korkeuden kasvaessa 45 

metrin korkeuteen asti, jonka jälkeen indeksin arvo kasvaa eli rakenteen tehokkuus 

pienenee. Suhteellinen aksiaalivoimaindeksi voidaan ilmaista myös pituuden ja 
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korkeuden välisen suhteen funktiona. Ilmoitetaan kuvaajan x-akselin arvo nyt jakamalla 

jännemitta pylonin korkeudella (Kuva 41). 

 

Kuva 41. Sillan jännemitan ja pylonin korkeuden suhteen vaikutus esimerkkisillan 
aksiaalivoimaindeksiin. 

Indeksiä voi käyttää myös päällysrakenteen materiaalimäärien kustannusten arvioinnissa. 

Kun rakenneteräksen ja vinoköysien kilohinta, tiheys ja suurin sallittu jännitys tiedetään, 

päällysrakenteelle on mahdollista laskea materiaalikustannusarvio (26): 

ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑖𝑖
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

∗ 𝜌𝜌 ∗ ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑘𝑘𝑘𝑘        (26) 

missä i on yksittäisen rakenneosan indeksi [MNm], 

 σmax on suurin rakenneosassa sallittu jännitys [N/m2] ja 

 ρ on rakenneosan tiheys [kg/m3]. 

Tehdään esimerkkilaskelma käyttämällä köysien ja rakenneteräksen tiheytenä 7850 

kg/m3, vinoköysien hintana 18 €/kg ja suurimpana sallittuna jännityksenä 500 MPa. 

Annetaan rakenneteräkselle 4 €/kg hinta-arvio ja suurimmaksi sallituksi jännitykseksi 

160 MPa. Lasketaan kustannukset eri rakenneosille ja lasketaan ne yhteen (Kuva 42). 
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Kuva 42. Pylonin korkeuden vaikutus kokonaiskustannukseen. 

Huomataan, että optimaalinen pylonin korkeus ei juuri muutu. Yhtälöstä 26 nähdään, että 

jos rakenneosissa kilohinnan ja suurimman sallitun jännityksen suhde pysyy vakiona, 

suhteellinen indeksi ei muutu. Yksikköhinnat sisältävät myös rakennuskustannukset. 

Hankekohtaiset yksikköhinnat on kuitenkin aina selvitettävä tapauskohtaisesti. 

Tutkitaan seuraavaksi pylonin kallistuskulman vaikutusta aksiaalivoimaindeksiin, kun 

pylonin korkeutena pidetään alkuperäisen rakenteen korkeus 30 metriä. Kuvassa 43 

pylonin kallistus eteenpäin. 

 

Kuva 43. Pylonin kallistus eteenpäin. 

Kuvan 44 oikeanpuoleisesta kuviosta nähdään muutos voimakuviossa, kun pylonia 

kallistetaan eteenpäin. Kannen ja etuköysien aksiaalivoimat pienenevät ja vastaavasti 

pylonin ja takaköyden aksiaalivoimat kasvavat. Oikeanpuoleisessa kuviossa on esitetty 

myös takaköysikulman muutoksen vaikutus voimakuvioon katkoviivalla merkittynä. 

Tärkeä huomio on myös se, että pelkkä takaköysikulman muutos ei vaikuta 

etuköysivoimiin tai palkin voimasuureisiin, jolloin myös indeksi pysyy näiltä osin 
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vakiona. Mielenkiintoinen huomio on myös se, että muutos voimakuviossa syntyy vain 

pylonin ja takaköyden voimaviivojen välillä. 

 

Kuva 44. Pylonin kallistuksen vaikutus voimakuviossa. 

Kuvan 45 perusteella viuhkamaisella köysisysteemillä oleva rakenne on tehokkain, kun 

pyloni on täysin pystysuorassa. Takaköysikulma pidetään vakiona 45 asteessa. 

 

Kuva 45. Pylonin kallistuskulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. 
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Tutkitaan vielä takaköysikulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. Kuvassa 46 

köysikulman muutos vinoköysisillassa, jossa 30 metriä korkea pyloni on pystysuorassa. 

 

Kuva 46. Takaköysikulman muutos geometriassa. 

Kuvasta 47 nähdään takaköysikulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. 

Takaköysikulman ollessa noin 35 astetta rakenne saa pienimmän indeksiarvon. 

Huomataan, että takaköysikulman muutos vaikuttaa vain takaköysien ja pylonin 

voimasuureisiin. Pieni köysikulma vähentää takaköysien ja pylonin voimasuureita mutta 

kasvattaa takaköysien pituutta. 

 

Kuva 47. Takaköysikulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. 

Tehokkain takaköysikulma on mahdollista todistaa myös matemaattisesti, kun ratkaisussa 

huomioidaan pylonin ja takaköyden indeksi. Annetaan pystysuoralle pylonille pituuden 

arvoksi 1 ja etuköysien vaakasuuntaiseksi köysivoimaksi yksikkövoima. (Kuva 48). 
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Kuva 48. Takaköysikulman optimointi. 

Ratkaistaan annettujen dimensioiden ja etuköysivoiman yksikkövaakakomponentin 

avulla takaköyden köysivoima. Ratkaistaan takaköyden voima kulman α ja tunnetun 

yksikkövoiman avulla: 

𝐹𝑐 =
1

cos 𝛼
 

Ratkaistaan tämän jälkeen cos(α) kuvassa 48 annettujen dimensioiden mukaan: 

cos 𝛼 =
𝑥

√1 + 𝑥2
 

ja sijoitetaan tämä voiman lausekkeeseen: 

𝐹𝑐 =
√1 + 𝑥2

𝑥
 

Ratkaistaan myös pylonissa vaikuttava voima: 

𝐹𝑝 = tan 𝛼 

ja vastaavasti 

tan 𝛼 =
1

𝑥
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jolloin pylonissa vaikuttaa voima 

𝐹𝑝 =
1

𝑥
 

Lasketaan seuraavaksi takaköydessä ja pylonissa vaikuttavat aksiaalivoimaindeksit: 

∑ 𝑖 = 𝑖𝑐 + 𝑖𝑝 =
√1 + 𝑥2

𝑥
∗ √1 + 𝑥2 +

1

𝑥
∗ 1 

eli 

∑ 𝑖 =
1+𝑥2

𝑥
+

1

𝑥
. 

Indeksin pienin arvo saadaan ratkaistua derivaatan nollakohdasta: 

𝑑

𝑑𝑥
(∑ 𝑖) = 0, eli 𝑥 = √2, 

missä x on takaköyden vaakakomponentin pituus. 

Kun takaköyden pituuden vaakakomponentti x on ratkaistu, kuvan 48 perusteella 

takaköysikulmaksi saadaan: 

tan 𝛼 =
1

√2
, ja 𝛼 = 35,264... °. 

Tulos vastaa tehokkainta takaköysikulmaa tilanteissa, joissa takaköydet ovat 

ankkuroituna perustuksiin. Vaadittu materiaalimäärä on tällöin pienin. 

Etuköysille tehokkain köysikulma vertikaalille pylonille saadaan silloin, kun systeemissä 

L/H = 1, missä L on pituus köyden ankkurointipisteestä pyloniin ja H on pylonin korkeus. 

Etuköysikulmaksi saadaan 45 astetta. (Järvenpää et al. 2018). 

5.3.2 Harppumainen köysisysteemi 

Asetetaan etuköydet harppumaiseen asetelmaan, jolloin köydet ovat samansuuntaiset. 

Asetetaan myös takaköydet harppumaiseen köysiasetelmaan. Etu- ja takaköysien yläpäät 
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asetetaan kohtaamaan pylonissa, jolloin köysisysteemistä tulee täysin symmetrinen 

(Kuva 49). 

 

Kuva 49. Symmetrinen harppumainen köysisysteemi. 

Kuvasta 50 nähdään aksiaalivoimaindeksin muutos pylonin korkeuden funktiona. 

Rakenne saa parhaimman tehokkuuden, kun pylonin korkeus on noin 50 - 60 metriä. 

Laskelmissa huomataan myös se, että pylonin korkeuden muutos ei vaikuta pylonin 

aksiaalivoimaan, jos etu- ja takaköysien asettelu pidetään symmetrisenä. 

 

Kuva 50. Pylonin korkeuden vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. 

Muutetaan seuraavaksi pylonin kallistuskulmaa. Pidetään takaköysien alapäiden 

ankkurointi kuitenkin paikoillaan, jolloin köysiasettelu ei pysy symmetrisenä, vaikka 

asettelu näyttääkin symmetriseltä (Kuva 51). Asetetaan pylonin korkeudeksi 40 metriä. 
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Kuva 51. Pylonin kallistuskulman muutos. 

Kuvasta 52 huomataan, että aksiaalivoimaindeksi saa miniminsä silloin, kun pyloni on 

noin 80 asteen kulmassa kannesta eli noin 10 astetta pystysuunnasta eteenpäin kallellaan. 

Jos kyseessä olisi kaksiaukkoinen vinoköysisilta ja takaköydet olisivat kiinni kannessa 

etuköysien tapaan, pylonin tehokkain kulma olisi 90 astetta. 

 

Kuva 52. Pylonin kallistuskulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin (epäsymmetrinen). 

Tutkitaan kallistuskulman muutosta indeksiin myös niin, että etu- ja takaköydet pysyvät 

keskenään samassa kulmassa. Tämä vaatii takaköysien ankkuroinnin siirtoa. 

Takaköysistä tulee myös yhtä pitkiä kuin etuköysistä. Siltaan syntyy vinon pylonin 

johdosta optinen harha, eikä köysiasettelu näytä symmetriseltä. Symmetrinen 

köysiasettelu löytyy kuvasta 53 oikealla. 

  



61 

 

 

Kuva 53. Epäsymmetrinen (vasemmalla) ja symmetrinen (oikealla) köysipituus. 

Kuvasta 54 huomataan, että aksiaalivoimaindeksin muutos pysyy samankaltaisena. 

Indeksin arvo nousee kuitenkin huomattavasti jyrkemmin pienemmällä kulman 

muutoksella. Pienin indeksin arvo syntyy edelleen silloin, kun pyloni on noin 80 asteen 

kulmassa. Indeksin arvo on myös hiukan pienempi kuin epäsymmetrisellä 

köysiasettelulla. 

 

Kuva 54. Pylonin kallistuskulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin (symmetrinen). 

Voimakuviosta (Kuva 55) huomataan myös se, että takaköysien köysikulman muutos 

vaikuttaa vain pylonin ja takaköysien aksiaalivoimiin. Tämä huomattiin myös 

viuhkamaisella etuköysiasettelulla ja yhdellä takaköydellä. 
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Kuva 55. Takaköysikulman vaikutus voimakuviossa. 

5.3.3 Harppumainen köysisysteemi kaarevalla pylonilla 

Vinoköysisilta on mahdollista suunnitella myös kaarevalla pylonilla (Kuva 56). Tutkitaan 

ensin eteenpäin kaarevaa pylonia harppumaisella köysisysteemillä. Pyloni on mahdollista 

suunnitella täydelliselle ympyränkaarelle niin, että siihen ei muodostu voiman 

epäkeskisyydestä syntyvää taivutusmomenttia. Pyloni mallinnetaan ympyränkaarta ja 

köysien risteyspisteitä mukailevana murtoviivana. Huomataan myös, että sopivilla 

geometrisilla muutoksilla alempien takaköysien köysivoimat pienenevät merkittävästi. 

 

Kuva 56. Eteenpäin kaareva pyloni harppumaisella köysisysteemillä 

(epäsymmetrinen). 

Kuvasta 57 huomataan pylonin kaarevuuden vaikutus voimakuviossa (ohuet viivat). Kun 

takaköysien ankkurointipisteet pidetään paikoillaan, takaköysikulma pienenee pylonia 

kallistettaessa. Pylonin kallistus eteenpäin pienentää etuköysivoimia ja kanteen 

kohdistuvaa puristusvoimaa. Vaikutus pyloniin ja takaköysiin riippuu täysin 



63 

 

geometriasta. Alemmilla takaköysillä köysivoima pienenee kohti nollaa. Asettamalla 

alempien vinoköysien köysivoimat arvoon nolla voimakuviossa, rakenne saadaan 

tasapainoon vain yhdellä takaköydellä. Tästä lisää kappaleessa 5.3.5. 

 

Kuva 57. Kaarevuuden vaikutus voimakuviossa. 

Tutkitaan kaarevaa pylonia symmetrisellä köysisysteemillä (Kuva 58). Kaareva pyloni 

tuo symmetriseen köysiasetelmaan optisen harhan vinon pylonin tavoin. Pylonin 

kaarevuussäde ohjataan tangentiaalisesti pylonin alapäästä ja pylonin kulma asetetaan 80 

asteeseen. Liian suuri pylonin kulma asettaa takaköysivoimat laskennallisesti 

puristukselle ja muuttaa takaköysien geometrian mahdottomaksi.  

 

Kuva 58. Symmetrinen köysisysteemi eteenpäin kaarevassa pylonissa. 

Huomataan, että pylonin kaarevuus muuttaa aksiaalivoimaindeksin arvoa vain alle 

prosentin verrattuna vinoon pyloniin, joka on yhtä korkea, samassa kallistuskulmassa ja 

köydet myös symmetrisenä. Puristusvoima kasvaa hieman pylonin yläpäässä mutta 

vastaavasti pienenee alapäässä. Etuköysien voimat pysyvät vakiona, mutta köysien pituus 

kasvaa. Ylimmän takaköyden köysivoima kasvaa, mutta muissa takaköysissä voima 
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pienenee. Lopputulemana indeksiarvo pienenee pylonissa alle prosentin ja etuköysissä 

kasvaa noin kolme prosenttia, mutta vastaavasti takaköydet kompensoivat pienemmillä 

köysivoimillaan indeksin arvoa niin, että kokonaisindeksi pysyy lähes vakiona. 

Voidaan todeta, että kun pylonin kaarevuus pidetään geometrisesti mahdollisissa rajoissa, 

rakenteen tehokkuus ei muutu merkittävästi. Tämä tieto mahdollistaa vapaamman 

suunnittelun vinoköysisillan arkkitehtuurille ja rakenteellisen vaihtoehdon muutokselle. 

Huomataan lisäksi se, että myös kaarevassa pylonissa takaköysikulman muuttaminen 

vaikuttaa vain takaköysivoimiin ja pyloniin kohdistuvaan aksiaalivoimaan kuten 

muillakin köysiasettelutyypeillä. 

5.3.4 Harppumainen köysisysteemi taaksepäin kaarevalla pylonilla 

Tutkitaan myös taaksepäin kaarevaa pylonia (Kuva 59) vastaavasti kuin eteenpäin 

kaarevaa tapausta. Pidetään pylonin yläpään kallistuskulmana 100 astetta, korkeutena 40 

metriä ja köysiasettelua symmetrisenä, jolloin etu- ja takaköydet ovat yhtä pitkiä. 

 

Kuva 59. Symmetrinen köysiasettelu taaksepäin kaarevassa pylonissa. 

Pylonin yläpään puristusvoima laskee hiukan, mutta kasvaa puolestaan alapäässä. 

Etuköysivoimat ja myös kannen aksiaalivoimat pysyvät vakiona. Etuköysien pituus 

pienenee, jolloin myös takaköysistä tulee lyhyempiä symmetrisen köysiasetelman 

johdosta. Takaköysivoima pienenee ylimmässä köydessä mutta pienenee muissa. 

Aksiaalivoimaindeksi kasvaa pylonissa ja takaköysissä, mutta pienenee etuköysissä. 

Kokonaisindeksi pysyy kuitenkin likimain samana kuin 100 asteen kulmassa olevassa 

vinossa pylonissa. Huomataan lisäksi, että verrattuna 100 asteen kulmassa kaltevaan 

pyloniin, köysien ja pylonin leikkauspisteiden väliset etäisyydet muuttuvat. 

Tutkitaan vielä epäsymmetrisen köysiasetelman (Kuva 60) aksiaalivoimaindeksiä. 

Asetetaan takaköysien ankkurointi yhtä kauas pylonista kuin etuköysillä, minkä johdosta 
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takaköysikulma pienenee. Takaköysikulmaksi muodostuu 34,40 astetta, mikä on hyvin 

lähellä aiemmin hyväksi todettua takaköysikulman arvoa. 

 

Kuva 60. Epäsymmetrinen köysiasettelu taaksepäin kaarevassa pylonissa. 

Symmetriseen köysisysteemiin verrattuna epäsymmetrisen köysiasettelun myötä 

aksiaalivoimaindeksi pienenee arvosta 286 arvoon 280. Rakenne on laskennallisesti 

hieman tehokkaampi ja lisäksi takaköysiä tarvitaan metrimääräisesti vähemmän. Erot 

ovat kuitenkin pieniä ja muutokset lähinnä ulkonäöllisiä. Jos takaköydet olisivat 

ankkuroituna kanteen (kaksiaukkoinen vinoköysisilta), tulokset olisivat identtisiä 

eteenpäin kaarevan pylonin kanssa. 

Taaksepäin kaarevassa tai kaltevassa pylonissa on edullista käyttää painavaa 

betonirakenteista pylonia. Betonin paino auttaa köysisysteemin tasapainottamisessa. 

5.3.5 Eteenpäin kaareva pyloni yhdellä takaköydellä 

Eteenpäin kaarevan pylonin tapauksessa huomattiin, että sopivalla pylonin kaaren 

muodolla lyhyimpien takaköysien aksiaalivoimat pienenevät huomattavasti tai jopa 

katoavat. Tämän johdosta pylonin muoto on mahdollista valita niin, että ylintä takaköyttä 

lukuun ottamatta muut takaköysivoimat katoavat, jolloin alempia takaköysiä ei tarvita. 

Etuköysien on oltava harppumaisesti asennettuna, mutta köysien yhdensuuntaisuus ei ole 

välttämätöntä. Poistetaan sillasta alimmat takaköydet ja jätetään vain yksi takaköysi 

pylonin yläpäähän. Tämä vastaa kappaleessa 5.3.3 esitettyä eteenpäin kaarevaa pylonia, 

johon liitetyn voimakuvion alempien köysien köysivoimat on asetettu arvoon 0. 

Eteenpäin kaarevassa pylonissa ja yhden takaköyden köysisysteemissä lähtötietoina ovat 

etuköysiltä vaadittu köysivoimien pystykomponentti sekä etu- ja takaköysien asettelu. 

Etuköydet asetetaan samansuuntaisiksi. Kun etuköysien eli pääaukon puoli on ratkaistu, 

pylonin muoto asettuu momentittomaan muotoon takaköyden avulla. Jos pylonin oma 
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paino haluttaisiin huomioida laskennassa, se vaikuttaisi pylonin muotoon ja 

solmupisteissä vaikuttavaan painovoimakomponenttiin pylonin muodon muutoksen 

johdosta. Tämä johtaa iterointitehtävään, jossa painovoimakomponentti vaikuttaa 

muotoon ja toisinpäin. 

Kuvassa 61 silta ja siihen liittyvä Cremona-Maxwellin voimakuvio. 

 

Kuva 61. Sillan geometria ja Cremona-Maxwellin voimakuvio. 

Voimakuvion alaosa muodostuu samoin kuin edellisillä köysiasetelmilla. Ylin pitkä viiva 

vasemmasta reunasta oikeaan yläkulmaan vastaa takaköyteen syntyvää vetovoimaa. 

Muut pitkät viivat kuvaavat murtoviivalla esitettyyn pyloniin syntyviä puristusvoimia. 

Pyloniin ei ole mahdollista saada tasaista omasta painosta syntyvää puristusvoimaa, vaan 

geometrian muodosta riippuen suurin puristusvoima pylonissa muodostuu joko ylä- tai 

alapäähän, mutta ei koskaan keskelle. Tasainen puristusjännitys on mahdollista saavuttaa 

sopivalla pylonin poikkipinta-alalla. 

Huomataan, että pylonin muoto asettuu kaarevaan murtoviivamuotoon. Takaköysi olisi 

myös mahdollista korvata useammalla viuhkamaisesti asetetulla takaköydellä, joiden 

yhteenlaskettu köysivoimien resultantti vastaa yhden köyden köysivoimaa ja suuntaa. 

Pylonin korkeuden määrittää etuköysikulma sekä pylonin alapään kallistuskulma. 

Takaköysikulma määrittää pylonin kaarevuuden. Mitä pienempi takaköysikulma, sitä 

kaarevampi pylonin murtoviiva on. Kuvassa 62 pylonin kaarevuuden vaikutus pylonin 

muotoon, takaköysivoimaan T ja suurimpaan pyloniin syntyvään puristusvoimaan N. 
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Kuva 62. Takaköysikulman vaikutus pylonin muotoon, takaköysivoimaan T ja 

suurimpaan pylonin puristusvoimaan N. 

Suurempi takaköysikulma kasvattaa pyloniin syntyvää puristusvoimaa ja takaköyteen 

kohdistuvaa vetovoimaa. Kun takaköysikulma kasvaa ja lähestyy pylonin 

kallistuskulmaa, takaköysivoima ja pyloniin muodostuva puristusvoima kasvaa 

merkittävästi. Suurin puristusvoima muodostuu pylonin alaosaan. Suurempi köysikulma 

johtaa myös yhtenäisempään puristusvoimaan pylonissa. Vaakasuoran takaköyden 

systeemissä pylonin puristusvoima kasvaa 572 kN:sta 916 kN:iin pylonissa alaspäin 

siirryttäessä. Puristusvoima on otettava huomioon pylonin poikkipinta-alassa ja 

nurjahdustarkastelussa. Takaköyden asettelu ei vaikuta kannen tai etuköysien 

voimasuureisiin. Pylonin kulman muuttaminen ei muuta kanteen tai etuköysiin 

vaikuttaviin voimiin. Pylonin ja etuköysien kulman kasvattaminen lisää pylonin 

korkeutta.  

Asetetaan pylonin kallistuskulma 60 asteeseen. Tutkitaan etuköysikulman vaikutusta 

aksiaalivoimaindeksiin (Kuva 63): 
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Kuva 63. Etuköysikulman vaikutus aksiaalivoimaindeksiin. 

Kuvasta 63 nähdään, että etuköysikulma on tehokkaimmillaan 60 asteessa. Samaan 

tulokseen päästiin myös Järvenpää et al. (2018) tutkimusartikkelissa. Artikkelin 

perusteella tehokkain etuköysikulma on 52,5 astetta, jos pylonin kallistuskulma on 15 

astetta. Etuköysikulman ja pylonin kallistuskulman kasvattaminen lisää pylonin korkeutta 

kuvan 64 kolmion geometrian mukaisesti:  

 

Kuva 64. Etuköysien ja pylonin kallistuskulman vaikutus pylonin korkeuteen. 

Asetetaan etuköysikulma ja pylonin kallistuskulma symmetriseen 60 asteeseen, jolloin 

ensimmäisen etuköysi, kansi ja pylonin kallistuskulma muodostaa tasasivuisen kolmion. 

Pylonin korkeus asettuu näillä ehdoilla 56,71 metriin ja sen kokonaispituudeksi saadaan 

66,75 metriä, kun takaköysikulma asetetaan 30 asteeseen. Aksiaalivoimaindeksin arvoksi 
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saadaan 286 (MNm), mikä on vain noin yhden indeksiyksikön verran korkeampi kuin 

nykyisessä siltarakenteessa. Kuvassa 65 vertailussa samassa mittakaavassa, yhden 

takaköyden ratkaisu harppusysteemillä, mikä johtaa kaarevaan pyloniin sekä nykyinen 

Matinkaaren silta viuhkasysteemillä. 

 

Kuva 65. Yhden takaköyden rakenne ja nykyinen Matinkaaren silta. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että rakenteen tehokkuus ja materiaalikustannukset 

eivät muutu merkittävästi siirryttäessä alkuperäisestä rakenteesta kaarevaan pyloniin 

yhdellä takaköydellä. 

5.3.6 Taaksepäin kaareva pyloni viuhka- ja harppumaisella köysisysteemillä 

Yhden takaköyden köysisysteemiä voi soveltaa myös taaksepäin kaarevassa pylonissa 

(Kuva 66). Nyt etuköysien resultantti vastaa edellisen tapauksen yhtä takaköyttä. 

Takaköydet asetetaan harppumaisesti. On kuitenkin muistettava, että usean takaköyden 

käyttö yksiaukkoisessa vinoköysisillassa on harvoin kannattavaa. 

 

Kuva 66. Sillan geometria ja Cremona-Maxwellin voimakuvio. 
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Tutkitaan tapaus, jossa pylonin ylimmän osan murtoviiva on samansuuntainen kuin alin 

etuköysi, eli kulmaksi tulee luonnollisesti nollakulma. Asetetaan pylonin korkeudeksi 40 

metriä ja takaköysien välisiksi etäisyyksiksi 18 metriä. Pyloni mukailee nyt täydellistä 

ympyränkaarta murtoviivalla, jonka halkaisijaksi tulee näillä reunaehdoilla 118 metriä. 

Ympyränkaarimuoto ei ole välttämätön tavoite, vaan ennemminkin oikea pylonin 

murtoviivan muoto. 

Aksiaalivoimaindeksin arvoksi saatiin 274, mikä on hieman parempi kuin alkuperäisellä 

rakenteella. Muuttamalla sillan parametrejä indeksin arvoa on mahdollista saada 

alhaisemmaksi. Tässäkin tapauksessa muutokset rakenteen geometriassa voivat kasvattaa 

rakenneosissa vaikuttavia voimia merkittävästi. 

5.4 Tungoskuorman vaikutus voimasuureisiin 

Kevyen liikenteen kuormien aiheuttamat vaikutukset sillan alustaviin voimasuureisiin 

ovat arvioitavissa. Kevyen liikenteen siltojen kuormituksina tarkastellaan kolme 

eriaikaan vaikuttavaa kuormakaaviota: 

• tasaisesti jakautunut kuorma, 

• pistekuorma ja 

• huoltoajoneuvo. 

(NCCI 1 2017, s. 19). 

Tutkitaan tasaisesti jakautuneen kuorman vaikutusta. Tungoskuorman ominaisarvona 

käytetään 5 kN/m2 shakkilautakuvioksi jakautuneena. Suurin voimavaikutus saadaan 

silloin, kun kansi on täysin kuormitettuna. Matinkaaren sillan hyödyllinen leveys on 5,0 

metriä, jolloin viivakuormaksi muodostuu 

5 
𝑘𝑁

𝑚2 ∗ 5,0 𝑚 = 25 𝑘𝑁/𝑚. 

Laskelmissa kannen painoksi arvioitiin 14 kN/m. Huomioimalla tungoskuorman vaikutus 

aiemmin laskettuihin sillan voimasuureisiin, voimat voidaan kertoa kertoimella, joka 

saadaan summaamalla kannen paino sekä tungoskuorma ja jakamalla tämä kannen 

painolla: 
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14+25

14
= 2,79. 

Samaa periaatetta soveltaen kannen painoa kasvattamalla rakenteen voimasuureet 

kasvavat. Esimerkiksi kaksinkertaistamalla kannen paino, myös voimasuureet 

kaksinkertaistuvat. Kannen painon kasvattaminen vaikuttaa luonnollisesti myös kanteen 

syntyvään taivutusmomenttikuvioon. 

Lopullisissa voimasuurelaskelmissa sillan kuormitusten vaikutukset tutkitaan asettamalla 

kuormat influenssiviivojen mukaisiin määrääviin kuorma-asetelmiin niin, että sillan 

jokaisen rakenneosan minimit ja maksimit saadaan ratkaistua. 



72 

 

6 YHTEENVETO 

Vinoköysisillan rakenteellinen toiminta ja voimien jakautuminen rakenneosissa on 

helposti ymmärrettävissä statiikan peruskäsitteiden avulla. Laskentamenetelmien 

kehittyminen on kuitenkin muuttanut suunnittelua perinteisistä laskentamenetelmistä 

nykyaikaisiin laskentaohjelmistoihin. Nykyaikaisilla FEM-laskentaohjelmistoilla 

rakenteiden voimasuureet ovat helposti ratkaistavissa monimutkaisissakin rakenteissa. 

Tämä on saattanut vähentää suunnittelijoiden mielenkiintoa ratkaista rakenteiden 

voimasuureita algebrallisesti. Perinteiset käsinlaskumenetelmät ovat kuitenkin edelleen 

tärkeä työkalu, joiden osaamisella suunnittelijan on helpompi ymmärtää rakenteen 

toimintaa. Rakenteen toiminnan ymmärtäminen on kynnysehto rakenteellisen ratkaisun 

optimoinnille. 

Vinoköysisillassa vinoköydet ovat vedossa ja pyloni ja kansirakenne ovat puristuksessa. 

Rakenne pyritään suunnittelemaan niin, että liikennekuorman ja oman painon 

yhteisvaikutus muodostaa pyloniin ja kanteen mahdollisimman pienen 

taivutusmomentin. Vinoköysien köysikulmat ja -voimat määräävät voimien kulun 

vinoissa ja kaarevissa rakenneosissa. Ratkaisemalla köysivoimat ja -kulmat sopiviksi, 

köysivoimien resultanttivektori on mahdollista ohjata rakenneosissa niin, että 

muodostuva puristusvoima ei aiheuta voiman epäkeskisyyttä eikä näin ollen muodosta 

taivutusmomenttia. 

Laskentaohjelmien kehitys on muuttanut suunnittelijan työtä merkittävästi. Varsinkin 

1800-luvun lopulla kehitetyt graafisen statiikan opit ovat jääneet nykyisin vähäisemmälle 

käytölle. Ehkä yleisin graafisen statiikan sovellutus on vektorien yhteenlaskun 

havainnollistaminen vektorien graafisena esityksenä. Tässä diplomityössä käytettyä 

graafisen statiikan Cremona-Maxwell-menetelmää on perinteisesti käytetty 

ristikkorakenteissa. Menetelmä perustuu tasapainossa oleviin solmupisteisiin. 

Lähtötietoina menetelmässä lasketaan ulkoset voimat ja numeroidaan rakenteen 

geometria Bow’n notaatiota soveltaen. Tutkitaan vain pysyvien kuormien vaikutus 

voimasuureisiin. Soveltamalla menetelmää vinoköysisiltojen alustaviin laskelmiin 

vinoköysisillan geometrian muutoksen vaikutukset sillan oman painon aiheuttamiin 

voimasuureisiin on yksinkertaista ratkaista. Parametrisoimalla rakenteen geometria 

piirto-ohjelmassa ja yhdistämällä geometria voimakuvioon, sillan sisäiset voimasuureet 

ovat helposti ratkaistavissa. Menetelmään tarvitaan vain vinoköysisillan tasogeometria ja 
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painumattomien tukien periaatteella lasketut etuköysiltä vaaditut köysivoimien 

pystykomponentit. Vinoissa ja kaarevissa pyloneissa tulos tarkentuu ottamalla huomioon 

pylonin paino. Voimasuureet ovat tämän jälkeen mitattavissa mittakaavaan piirretystä 

voimakuviosta. 

Helsingissä sijaitsevaa Matinkaaren kevyen liikenteen vinoköysisiltaa käytettiin 

esimerkkirakenteena Cremona-Maxwell-menetelmän sovelluksessa ja rakenteellisen 

ratkaisun optimoinnissa. Rakenteelle esitettiin voimasuurelaskut sekä vertailtiin 

voimasuureita Cremona-Maxwell-menetelmän avulla. Työssä tutkittiin rakenteen 

tehokkuutta sekä geometristen muutosten vaikutusta tehokkuuteen ja esitettiin erilaisten 

köysisysteemien graafisia ratkaisuja. Alkuperäiselle Matinkaaren sillassa käytetylle 

viuhkamaiselle köysisysteemille löydettiin laskennallisesti tehokkain takaköysikulma, 

pylonin korkeus ja kallistuskulma. Tehokkaimmaksi takaköysikulmaksi saatiin 35,264 

astetta suoralla pylonilla. Rakenne oli tehokkaimmillaan noin 45 metriä korkeana 

pystysuoralla pylonilla. 

Työssä huomattiin, että harppumaisissa köysisysteemeissä pylonin pieni kaarevuus ei 

vaikuta voimasuureisiin tai rakenteen tehokkuuteen merkittävästi. Käytännössä usean 

takaköyden rakenneratkaisut eivät ole kustannuksellisesti toteuttamiskelpoisia 

vaihtoehtoja yksiaukkoisessa siltarakenteessa. Usean harppumaisesti asetetun 

takaköyden ja eteenpäin kaarevan pylonin sillassa huomattiin, että rakenne on 

mahdollista suunnitella käyttämällä vain yhtä takaköyttä. Cremona-Maxwell-

menetelmällä pylonin oikea muoto on nopeasti ratkaistavissa. Menetelmän olettamuksena 

pyloni muodostuu useasta peräkkäisestä nivelellisestä sauvasta. Olettamus asettaa 

pylonin muotoon, johon ei kohdistu puristusvoiman aiheuttamaa taivutusmomenttia. 

Rakenteen tehokkuutta tutkittiin käyttämällä aksiaalivoimaindeksiä. Indeksi muodostuu 

rakenneosan pituuden ja siinä vaikuttavan voiman tulosta. Indeksiä on yksinkertaista 

soveltaa erityisesti piirtomenetelmässä, jossa rakenneosan pituus ja siinä vaikuttava 

voima on helposti mitattavissa. Minimoimalla indeksin arvo rakenteen voidaan sanoa 

olevan rakenteellisesti tehokkaimmassa muodossa. Lisäämällä indeksilaskuun 

rakenneosien tiheydet, suurimmat sallitut jännitykset ja kilohinnat, päällysrakenteen 

materiaalikustannusten arvioitu hinta saadaan laskettua. Minimoimalla 

kustannusindeksin arvo päästään kustannuksellisesti tehokkaimpaan ratkaisuun. 
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Kannen painon keventäminen on tehokas ratkaisu pienentää aksiaalivoimaindeksin arvoa. 

Sillan dynaaminen käyttäytyminen erilaisten herätteiden alaisena on kuitenkin merkittävä 

tutkimuskohde, joka saattaa useimmiten olla määräävin sillan mitoittava tekijä. 

Jalankulkijaheräte asettuu pystysuuntaisessa kuormituksessa noin 2 Hz:iin ja 

sivusuuntaisessa kuormituksessa 1 Hz:iin. Tuuli herättää tyypillisesti alhaisia 

ominaistaajuuksia. Painavissa silloissa jäykistepalkin ominaistaajuudet ovat alhaisia, 

minkä vuoksi ne ovat enemmän alttiita tuulen herätteille. Sillan värähtelyjä saa 

tehokkaimmin pienennettyä vaimentimilla. Niveltuetun jäykistepalkin reunaehtojen 

muuttaminen nostaa sillan ominaisvärähtelytaajuuksia. 

Kevyen liikenteen vinoköysisillalle esitettiin vaihtoehtoisia muotoja ja köysisysteemejä. 

Työssä huomattiin, että pylonin vinous ja kaarevuus eivät muuta merkittävästi sillalle 

laskettua aksiaalivoimaindeksin arvoa tai päällysrakenteen materiaalikustannusarviota. 

Cremona-Maxwell-menetelmän huomattiin olevan hyödyllinen, visualisoiva ja laskentaa 

nopeuttava työkalu vinoköysisillan alustavassa suunnittelussa voimasuureiden 

laskentaan. Menetelmässä FEMillä yksinkertaisesta palkkimallista laskettujen 

tukireaktioiden avulla on mahdollista laskea kaikki sillan voimasuureet. 

Yhden takaköyden köysiratkaisu osoittautui kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi 

perinteiseen suoraan pyloniin verrattuna. Köysisysteemi on helposti ratkaistavissa 

käyttäen Cremona-Maxwell-menetelmää. Kun reunaehdot ovat oikein määriteltyinä, 

rakenne pysyy aina voima- ja momenttitasapainossa ja pyloniin ei synny 

taivutusmomenttia, koska puristusvoima ohjataan pylonia pitkin ilman voiman 

epäkeskisyyttä. Yhden takaköyden köysisysteemissä jo pienillä rakenneosien kulmien 

muutoksilla vinoköysisillan geometria ja voimasuureet muuttuvat merkittävästi, jolloin 

graafinen esitys on erinomainen työkalu havainnollistamaan muutosten vaikutukset. 

Huomattiin, että takaköysikulma vaikuttaa vain pylonin muotoon sekä pylonin ja 

takaköyden voimasuureisiin. Lisäksi vain pylonin ja etuköysien kulmat vaikuttavat 

pylonin korkeuteen. Etuköysikulmat vaikuttavat myös ainoana tekijänä kannen ja 

etuköysien voimiin. 
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