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1 JOHDANTO

Rautatiesiltoja rakennetaan noudattaen määräyksiä sadan vuoden käyttöiästä, jon-
ka määrittäminen sisältää kuitenkin paljon erilaisia epävarmuustekijöitä, jotka voi-
vat vaikuttaa sillan todelliseen käyttöikään. Sadan vuoden aikana voivat esimerkiksi
rautatieliikenteen maksimikuormituksia ja varmuuksia koskevat määräykset tai ra-
taosuuksien liikennemäärät muuttua huomattavastikin. Pyörien muotovirheistä voi
aiheutua ratasiltoihin ylimääräisiä iskukuormituksia, jotka näkyvät mittauksissa dy-
naamisina kuormituspiikkeinä. Myös kunnossapidolla ja korjaustoimenpiteiden ajoi-
tuksella on oma vaikutuksensa lopulliseen käyttöikään.

Mittaustulosten vertailu nykyisten siltojen todellisten ja mitoituksessa käytettyjen
junakuormien välillä antaa tietoa mitoituskuormien täsmällisyydestä ja sillan jäl-
jellä olevasta käyttöiästä. Tässä diplomityössä tutustutaan rautatiesiltojen liiken-
nekuorman mittaamiseen ja mittauksista saatavaan dataan sekä arvioidaan datan
kattavuutta sen suhteen, voisiko esimerkiksi siltojen vaurioastetta väsymisen suh-
teen arvioida paremmin, mikäli sillalla kulkevat todelliset akselipainot ovat selvillä.
Datan keruun yksinkertaisuudesta olisi hyötyä myös silloin, kun suunnitellaan esi-
merkiksi jonkin rataosuuden sallitun akselikuorman nostamista.

Suomen rautateiltä kerätään tietoa pyörävoimailmaisimilla, joita on pyritty sijoitta-
maan siten, että jokaisella rataosalla olisi ainakin yksi mittauspaikka. Ilmaisin mittaa
junan kunkin pyöräparin raiteisiin kohdistamat staattiset ja dynaamiset kuormituk-
set. Näin ollen laite myös havaitsee, mikäli junan pyörä on vioittunut aiheuttaen
raiteeseen suuria dynaamisia kuormia.

Työn on tarkoitus toimia osana suurempaa kokonaisuutta, joka mahdollistaisi tu-
levaisuudessa Suomen rautatiesiltojen lähes reaaliaikaisen käyttöasteen seurannan.
Tavoitteena tässä kokonaisuudessa olisi saada rautatiesilloille aikaan niin sanottu
liikennevalojärjestelmä, joka osoittaisi kunkin käytössä olevan sillan laskennallisen
väsytyskertymän.

Diplomityön tavoitteena on kehittää rautatiesilloilta saatavan mittausdatan tilas-
tointia ja käsittelyä siten, että mittaustuloksista olisi helposti saatavilla tarvittavat
tiedot ja täten ne olisivat helpompia käsitellä. Tarkoituksena olisi myös selvittää,
missä muodossa datan tulisi olla suunnittelijaa varten, jotta se olisi tehokkaim-



10

min hyödynnettävissä siltojen analysointia varten. Toinen tavoite on verrata silloil-
la kulkevia todellisia akselikuormia rautateiden sekaliikenneratojen junaliikennettä
kuvaaviin ominaisväsytysjuniin. Tutkitaan, ovatko kyseiset ominaisjunat riittävän
tarkkoja malleja junaliikenteestä.

Datankäsittelyä varten selvitetään ensin muun muassa asiantuntijoita haastattele-
malla, missä muodossa tieto olisi kaikkein hyödyllisintä ja mitä tietoja rautatiesilloil-
ta halutaan saada. Tämän tiedon ja saatavilla olevan rautatiedatan avulla pyritään
kehittämään algoritmi, jolla saadaan muokattua pyörävoimailmaisimilta saatava da-
ta toivottuun standardimuotoon. Seuraavaksi edellä kehiteltyä algoritmia voidaan
testata oikealle rautatiedatalle selvittämällä jonkin sillan yli kulkeneen junaliiken-
teen kuormat ja laskemalla siltaan tai sillan osaan aiheutunut väsytysvauriokertymä.
Lasketaan myös ominaisväsytysjunan kyseiseen rakenteeseen aiheuttama teoreetti-
nen vauriokertymä ja verrataan näitä toisiinsa. Mittausdata saadaan Oulun ja Kon-
tiomäen välisellä rataosuudella sijaitsevalta pyörävoimailmaisimelta. Tässä osassa
voidaan myös halutessa tarkentaa mittausdatan laskentaproseduuria ”raakadatasta”
väsytysanalyysin lopputulokseen.

Työssä käsitellään lähtökohtaisesti teräksisiä rautatiesiltoja. Aiherajaus pyritään pi-
tämään selkeänä ja tarkoituksena on keskittyä Suomessa olevilta pyörävoimailmai-
similta saatavan mittausdatan käsittelyyn ja analysointiin. Case-tutkimus rajataan
koskemaan vain yhtä sillan detaljia.
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2 TYÖN TAUSTASTA

Tässä kappaleessa tutustutaan rautatiesiltojen suunnittelukuormiin ja radalla kulke-
van liikenteen entisiin ja nykyisiin kuormamalleihin ja niiden kehittymiseen. Lisäksi
esitellään junaliikenteen pyörävoimien seurantaan liittyvää laitteistoa sekä sillä teh-
täviä mittauksia ja niistä saatavaa dataa. Lopuksi luodaan katsaus rautatiesiltojen
kunnon seuraamisen periaatteisiin ja tavoitteisiin.

2.1 Rautatiesiltojen suunnittelukuormat

Rautatiesiltoja suunniteltaessa sillat mitoitetaan kestämään ainakin sata vuotta käy-
tössä. Mitoituksessa käytetään apuna kuormakaavioita, jotka kuvastavat levossa ole-
van junan aiheuttamia pystysuuntaisia kuormia. Kuormakaavioiden kuormat voivat
olla pistemäisiä tai nauhamaisia, ja ne sijoitetaan sillalle siten, että ne aiheutta-
vat määräävän vaikutuksen. Vaunujen määrää ja veturien sijoittelua ei tarkemmin
määrätä, mutta vetureita on yleensä yhdellä raiteella kaksi. (RIL (2018).)

2.1.1 Kuormakaavioiden kehitys

Ensimmäiset kuormakaaviot rautatiesiltojen suunnittelussa otettiin Suomessa tiet-
tävästi käyttöön vuonna 1899, mutta tarkastelujen perusteella on huomattu, että tä-
tä aiemmin rakennettujen siltojen laskennassa on myös käytetty vastaavia kuormia
(Liikennevirasto (2013)). Kuvassa 1 esitetyssä vuoden 1899 kuormakaaviossa vetu-
rin akselipainot ovat olleet 12 tonnia. Veturin takana on ollut hiilivaunu, jossa on
kolme kahdeksantonnista akselia. Jokaista veturia kohden täytyi raiteella olla myös
yksi hiilivaunu, mutta niiden ei tarvinnut olla peräkkäin, vaan tärkeintä oli saada
aikaan mahdollisimman epäedullinen kuormavaikutus (RIL (2018)). Vaunuissa oli
kaksi kahdeksan tonnin painoista akselia.

Kuva 1. Vuoden 1899 rautatieliikenteen kuormakaavio mukaillen teoksen Siltojemme
historia sivun 416 kaaviota (RIL (2004)). Etäisyydet ovat millimetrejä.
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1910-luvulla rautateiden ja rautatiesiltojen määrät alkoivat kasvaa, joten rataosa-
kohtaisista suunnittelukuormista haluttiin siirtyä vakiintuneempiin kuormakaavioi-
hin. Lisäksi 1900-luvun alussa junien akselipainot kasvoivat nopeasti, joten myös
kuormakaavioiden oli pyrittävä pysymään muutosten tahdissa, ja jopa hieman en-
nustamaan niitä. Vuonna 1910 julkaistiinkin Suomen ensimmäiset viralliset normit
rautatiesiltojen suunnitteluun ja laskentaan. Normissa veturin akselipainoja kasva-
tettiin kuvan 2 mukaisesti 15 tonniin, jolloin ne vastasivat jo melko raskasta veturia.
Veturin akseleiden määräkin kasvoi kolmesta akselista neljään. Hiilivaunut koos-
tuivat kukin kolmesta 13 tonnin akselista ja vaunut kahdesta 12 tonnin akselista.
Näiden kuormien lisäksi oli myös tarkastettava sillan pituus- ja poikkikannattimet
kolmelle 17 tonnin tai yhdelle 20 tonnin akselille. (RIL (2004).)

Kuva 2. Vuoden 1910 kuormakaavio teoksen Siltojemme historia mukaan (RIL
(2004)).

Vuonna 1914 siirryttiin käytännön syistä käyttämään Venäjän rautateiden kuor-
makaaviota, jossa veturi koostuu viidestä 20 tonnin akselista, kuten kuvassa 3 on
esitetty. Myös vaunut muuttuivat kaksiakselisista neliakselisiksi. Tämä kaavio on jo
selkeästi raskaampi kuin neljä vuotta aiemmin käyttöön otettu ja siten kattoi nor-
maalin rautatieliikenteen kuormat vielä 1900-luvun loppupuolella. Vuosituhannen
vaihteessakin pieni osa Suomessa käytössä olevista silloista oli vielä vuoden 1914
kuormakaavion mukaan suunniteltu. (RIL (2004).)

Kuva 3. Vuonna 1914 Suomessa käyttöön otettu Venäjän rautateiden kuormakaavio
teoksen Siltojemme historia mukaan (RIL (2004)).

Vuonna 1926 julkaistiin uudet normit rautatiesiltojen laskemiseen. Näissä veturin
akselipainot olivat laskeneet vuoden 1914 kaavioon verrattuna, mutta vaunut ovat
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raskaampia kuin ennen. Tämän vuoden kuormakaaviossa luovuttiin hiilivaunun käy-
töstä, ja kuormituksia laskettiin enää veturien ja vaunujen avulla, kuten kuvasta 4
nähdään. Tietyissä tapauksissa tämä kuormakaavio aiheutti aiempaa pienempiä ra-
situksia siltarakenteeseen, mutta jännemitaltaan yli 15-metrisillä silloilla vaunujen
takia rasitukset kasvoivat. (RIL (2004).)

Kuva 4. Vuoden 1926 normien mukainen kuormakaavio teoksen Siltojemme historia
mukaan (RIL (2004)).

1930- ja 1940-luvuilla höyryvetureista tuli yhä raskaampia ja sotien jälkeen Suomes-
sa alettiin liikennöidä myös venäläisellä kalustolla, joten kuormitusmääräyksetkin
kaipasivat uudistamista. Uudessa, vuonna 1948 julkaistussa kuormakaaviossa, joka
on esitetty kuvassa 5, veturin seitsemän akselin akselipainot nostettiin taas 20 ton-
niin ja vaunut kuvattiin tasan jakautuneena kuormana, jonka suuruus oli 7,5 tonnia
metriltä. Vaihtoehtoisesti kaavio saattoi koostua vain yhdestä neliakselisesta veturis-
ta, jonka akselipainot olivat 22 tonnia. Määräämättömän pituisen nauhakuormao-
suuden ansiosta mallia pystyttiin pilkkomaan ja järjestelemään vapaammin mah-
dollisimman epäedullisen kuormavaikutuksen aikaansaamiseksi (RIL (2004)). Tä-
hän kuormakaavioon voitiin lisätä myös tyhjiä vaunuja, joiden paino pituusyksikköä
kohden on 10 kN/m, eli noin 1 t/m (RIL (1982)).

Kuva 5. Vuoden 1948 kuormitusmääräysten mukaiset kuormakaaviot teoksen Silto-
jemme historia mukaan (RIL (2004)).

Kansainvälinen rautatieliitto UIC hyväksyi vuonna 1971 kuvan 6 kuormakaavion,
joka koostui 8 t/m nauhakuormista ja neljästä 25 tonnin akselista. Tämä kaavio
otettiin myöhemmin käyttöön myös Eurokoodissa. Suomessa taas vuoden 1948 kaa-
viota päivitettiin vuonna 1974 siten, että vaihtoehtoisen neliakselisen kuormaryh-
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män akselipainot nousivat 25 tonniin. Tällöin UIC:n ja Suomen kaavioiden kuorma-
vaikutukset vastasivat melko hyvin toisiaan. (RIL (2004).)

Kuva 6. UIC:n vuonna 1971 hyväksymä kuormakaavio (RIL (2004)).

Kuvassa 7 on mallinnettu Valtionrautateiden vuoden 1974 kuormakaavion käyt-
töä. Mallissa nauhakuorman pituutta ei ole määritelty, ja pistekuormaryhmät, jotka
esittävät vetureita, voi olla yksi tai kaksi, kussakin 1-7 akselia. Tämä kaavio voitiin
korvata myös yhdestä neljään 25 tonnin akselia sisältävällä veturilla. (RIL (1982).)

Kuva 7. Valtionrautateiden vuoden 1974 kuormakaavion käyttö (RIL (1982)).

2.1.2 Kuormakaaviot Eurokoodissa

Standardissa EN 1991-2 määrätään käytettävät kuormakaaviot, joista yksi on kuor-
makaavio 71, joka on sama kuin kuvassa 7 esitetty UIC-71. Rataosuuksilla, joissa lii-
kenne on raskaampaa tai kevyempää kuin normaali raideliikenne, voi kuormien omi-
naisarvoja kertoa luokittelukertoimella α, jonka sallitut arvot ja vaikutukset kuor-
miin on listattu allaolevaan taulukkoon 1. Tällaisia kuormakaavioita kutsutaan luo-
kitelluiksi kuormakaavioiksi. Esitetään tästä eteenpäin akselipainot kilonewtoneina,
sillä siten ne on esitetty myös Eurokoodissa. (SFS-EN 1991-2 (2004).)
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Taulukko 1. Kutakin akselipainoa vastaava luokitellun LM71-kuormakaavion tun-
nus ja α-kerroin sekä kuormien ominaisarvot Eurokoodin soveltamisohjetta NCCI 1
mukaillen (Liikennevirasto (2017)).
Suurin sallittu Kuormakaavion Kerroin α Akselikuorma Nauhakuorma
akselipaino [t] tunnus [kN] [kN/m]

35 LM71-35 1,46 370 120
30 LM71-30 1,33 330 106
27,5 LM71-27,5 1,21 300 96
25 LM71-25 1,10 275 88
22,5 LM71-22,5 1,00 250 80
17 LM71-17 0,75 188 60

Suomessa Eurokoodien käyttö tuli mahdolliseksi marraskuussa 2007 (Rakennustuo-
teteollisuus RTT ry (2021)), mutta siltojen suunnittelussa ne otettiin käyttöön vasta
vuonna 2010 kansallisten liitteiden valmistuttua. Kuvan 8 kuormakaavio LM71-35 oli
täällä kuitenkin käytössä jo sitä ennen, sillä kyseinen kaavio syntyi, kun UIC:n piiris-
sä tutkittiin rautatiesiltojen suunnittelukuormien suurentamista. Myös VR oli mu-
kana tässä tutkimuksessa. Ratahallintokeskus hyväksyi kaavion käyttöönoton rauta-
tiesiltojen suunnittelussa vuonna 2001 (RIL (2004)). Standardin EN 1991-2 Suomen
kansallisessa liitteessä on määritelty Suomessa käytettäväksi α-kerrointa 1,46, ellei
hankekohtaisesti toisin määrätä (Liikenne- ja viestintäministeriö (2015)).

Kuva 8. Suomessa nykyisin käytössä oleva luokiteltu kuormakaavio LM71-35 Euro-
koodin soveltamisohjetta NCCI 1 mukaillen (Liikennevirasto (2017)).

Jos sillalla on vain yksi raide, käytetään siinä kuvan 8 mukaista kuormakaaviota.
Kahden raiteen tapauksessa kaavion LM71 mukainen kuormitus asetetaan joko toi-
selle tai molemmille raiteille. Jos raiteita on enemmän kuin kaksi, käytetään mi-
toituksessa kuormakaaviota 71 yhdellä tai kahdella raiteella, kuten kahden raiteen
tapauksessa, tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella raiteella 0,75-kertaisilla kuor-
mituksilla. (SFS-EN 1991-2 (2004).)
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Kuormakaaviolla 71 kuvataan pääratojen normaalin raideliikenteen aiheuttamia kuor-
mia. Se ei suoraan edusta todellista junaa, vaan sen on tarkoitus kuvata sillan päära-
situksia (RIL (2018)). Eurokoodissa esitellään myös muita kuormakaavioita, kuten
SW/0, SW/2, kuormittamaton juna ja HSLM. Kaaviolla SW/0 kuvataan levossa ole-
van normaalin rautatieliikenteen aiheuttamia pystysuoria ominaiskuormia jatkuville
rakenteille, eli tässä tapauksessa silloille, joiden kansi tai kansi ja laatta ovat väli-
tuilla jatkuvia. Tällaiset rakenteet siis mitoitetaan sekä kaaviolle LM71 että SW/0
(Liikennevirasto (2017)).

Kuormakaavio SW/0 koostuu kahdesta nauhakuormasta, joiden suuruus luokittele-
mattomana on 133 kN/m. Kaavion luokittelu α-kertoimella ja käyttö useampiraitei-
sella sillalla tapahtuu kuten LM71:lläkin. Kuvassa 9 on esitetty Suomessa käytettävä
luokiteltu kuormakaavio SW/0-35 ja taulukossa 2 luokiteltujen kuormakaavioiden
tiedot. (Liikennevirasto (2017).)

Kuva 9. Suomessa jatkuvilla silloilla käytössä oleva luokiteltu kuormakaavio SW/0-
35 Eurokoodin soveltamisohjetta NCCI 1 mukaillen (Liikennevirasto (2017)).

Taulukko 2. Kutakin akselipainoa vastaava luokitellun SW/0-kuormakaavion tunnus
ja α-kerroin sekä nauhakuormien ominaisarvot (Liikennevirasto (2017)).

Suurin sallittu Kuormakaavion Kerroin α Nauhakuorma
akselipaino [kN] tunnus [kN/m]

350 SW/0-35 1,46 195
300 SW/0-30 1,33 177
275 SW/0-27,5 1,21 161
250 SW/0-25 1,10 146
225 SW/0-22,5 1,00 133
170 SW/0-17 0,75 100

Kuormakaaviolla SW/2 kuvataan levossa olevan raskaan rautatieliikenteen aiheut-
tamia kuormituksia. Sitä käytetään vain niillä radoilla, joiden suunnitteluperusteis-
sa käyttöä esitetään (Liikennevirasto (2017)). Kaavion käytön tarpeen määrittelee
asianomainen viranomainen (Liikenne- ja viestintäministeriö (2015)). Uudet rauta-
tiesillat mitoitetaan lähtökohtaisesti kaavioille LM71-35 ja SW/2, mutta mikäli on
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tiedossa, että rataosuudella kulkee vain matkustajajunia, voi suunnitelmissa käyttää
pienempiä kuormituksia (RIL (2018)).

Kuormakaaviota SW/2 käytetään yksiraiteisella sillalla kuten kuvassa 10 on esitetty.
Jos sillalla kulkee useammat raiteet, asetetaan yhdelle raiteelle vaikuttamaan SW/2
ja yhdelle muulle joko LM71 tai SW/0. Jos raiteita on enemmän kuin kaksi, ovat
loput raiteet tyhjiä. (SFS-EN 1991-2 (2004).)

Kuva 10. Raskaan liikenteen osuuksilla käytettävä kuormakaavio SW/2 Eurokoodin
soveltamisohjetta NCCI 1 mukaillen. Tätä kaaviota ei luokitella (Liikennevirasto
(2017)).

Kuormittamattoman junan kuormakaavio koostuu nauhakuormasta, jonka suuruus
on 10 kN/m ja sitä tarkastellaan pääasiassa vain silloin, kun mitoitetaan rakenteita,
joiden varassa on yksi raide (SFS-EN 1991-2 (2004)). Kaaviota käytetään erityises-
ti tutkittaessa liikennekuormien ja tuulikuormien samanaikaista vaikutusta. Kuor-
mitusyhdistelmässä otetaan tällöin huomioon kuormittamattoman junan aiheutta-
mat pystysuuntaiset ja poikittaiset raideliikennekuormat sekä junaan kohdistuvat
tuulikuormat, kun tutkitaan sillan stabiiliutta jäykkänä kappaleena (SFS-EN 1990
(2006)).

Kuormakaaviota HSLM, eli High Speed Load Model, käytetään silloilla, joilla lii-
kenteen suurin sallittu nopeus on yli 200 km/h. Kaavio käsittää kaksi erilaista juna-
mallia, kuvassa 11 esitetty kuormakaavio HSLM-A ja kuvassa 12 esitetty HSLM-B,
ja niitä käytetään siltojen dynaamisessa mitoituksessa. Eurokoodissa on määritetty,
milloin kumpaakin kuormakaaviota tulee käyttää ja mitä arvoja kaavioissa esiintyvät
termit d, P ja N saavat. (SFS-EN 1991-2 (2004).)

Kuormakaaviossa HSLM-A välivaunuja (3) on tilanteesta riippuen 11 ≤ N ≤ 18

kpl, vaunun pituus D vaihtelee välillä 18 − 27 metriä, telin akseliväli on 2,0 − 3,5

m ja pistekuorma P vaihtelee 170 kN:sta 210 kN:iin. Kaaviossa HSLM-B akseliväli
d vaihtelee välillä 2,5− 3,5 m ja vaunujen lukumäärä välillä 10− 20 kpl. Kumpikin
muuttuja määräytyy sillan jännevälin mukaan. (SFS-EN 1991-2 (2004).)
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Kuva 11. Kuormakaavio HSLM-A, jota käytetään sillan dynaamisessa analyysissä.
Junan päätyjen vaunut (1) ovat moottorivaunuja, vaunut (2) päätevaunuja ja (3)
välivaunuja. (SFS-EN 1991-2 (2004).)

Kuva 12. Kuormakaavio HSLM-B (SFS-EN 1991-2 (2004)).

2.1.3 Dynaamiset kuormitukset

Rautatiesillan kuormituksia tarkasteltaessa on myös otettava huomioon dynaamiset
vaikutukset, jotka voivat olla seurausta liikenteen nopeudesta johtuvasta kuormi-
tuksen muutoksesta, peräkkäisten kuormien aiheuttamasta resonanssista sekä rai-
teen tai liikennevälineen epätarkkuuksista, kuten pyörän muotovirheistä. Staatti-
sessa analyysissä tulee dynaamiset voimat ja värähtely ottaa huomioon kertomalla
staattiset voimat, eli kuormakaavion LM71 ja tarvittaessa SW/0, SW/2 ja HSLM
mukaiset kuormat dynaamisella suurennuskertoimella Φ. Kerroin ei ota huomioon
resonanssia. Dynaamisen suurennuskertoimen laskenta on esitetty kappaleessa 3.2.1.
(SFS-EN 1991-2 (2004).)

Eurokoodissa on määritetty tilanteet, jolloin staattinen tarkastelu ei riitä, vaan on
suoritettava myös dynaaminen analyysi, johon lasketaan mukaan sysäys- ja reso-
nanssivaikutukset. Tällaisen tarpeen voi aiheuttaa muun muassa liikenteen suuri
nopeus, rakenteen geometria, massa ja ominaistaajuudet sekä rakenteen ja liikenne-
välineen dynaamiset ominaisuudet. Dynaamisen analyysin tulokset tulee vielä ver-
rata staattisen analyysin tuloksiin, jotka on kerrottu dynaamisella suurennuskertoi-
milla. Näistä epäedullisimman vaikutuksen aiheuttavat voimat valitaan käyttöön.
(SFS-EN 1991-2 (2004).)
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Tavanomaisten rautatiesiltojen suunnittelussa pyritään Suomessa lähtökohtaisesti
siihen, ettei dynaamista analyysiä tarvitsisi suorittaa. Jos dynaaminen analyysi edel-
lytetään, tulee siitä sopia hankekohtaisesti. Tässä tilanteessa siltojen mitoitus tar-
kistetaan todellisen junan ja kuormakaavion HSLM aiheuttamia kuormituksia käyt-
täen. (Liikennevirasto (2017).)

2.1.4 Ominaisväsytysjunat

Väsymistarkastelu on merkittävä osa sekä sillan mitoituksessa että sen jäljellä ole-
van käyttöiän laskennassa. Kun tiedetään sillan yli kulkeneen liikenteen koostumus,
voidaan laskea sen aiheuttama väsymisvaurio tarkasteluajankohtaan mennessä ja
selvittää täten jäljellä oleva käyttöikä. Väsytyskertymän laskennassa on käytettävä
jonkinlaista yksinkertaistusta junaliikenteestä, sillä todellinen rautatiekalusto koos-
tuu sadoista erilaisista junista, joiden pituus, akselivälit, paino ja vaunujärjestys
vaihtelevat. Näin ollen eri junien aiheuttamat jännitysheilahdukset ovat erilaisia,
eikä liikenne ole jaksollista. Siispä kun tarkastellaan rautatiesillan väsymistä, käy-
tetään tähän tarkoitukseen kehiteltyjä junamalleja mallintamaan radalla kulkevan
junaliikenteen siltarakenteisiin aiheuttamia jännitysvaihteluita. (RIL (2018).)

Diplomi-insinööri Vilho Roos on tutkinut rautatiesiltojen väsymiskestävyyttä ja ke-
hittänyt 1980-luvulla ominaisjunamenetelmän, jonka avulla väsymistä on voinut tar-
kastella, kun ei ole vielä ollut tiedossa rautatieliikenteen tarkkaa koostumusta. Roos
on luonut rautateillä kulkeneiden junamäärien pohjalta ominaistavara- ja ominais-
matkustajajunat ajanjaksoille 1898-1922, 1923-1947, 1948-1972 ja 1973-1997, joista
viimeksi mainitun jakson viimeisen 13 vuoden liikennemäärät ovat arvioita. Omi-
naisvaunujen akselivälit ja -painot on laskettu tilastoista painotettuna keskiarvona,
jossa on huomioitu kunkin vaunutyypin kappalemäärät. Ominaisjunissa on kolmea
erilaista vaunua, joissa vaihtelevat akselien välit ja määrät. Tavarajunassa vaunut
voivat olla tyhjiä tai täysiä. Ominaisveturit on luotu samalla periaatteella kuin -
vaunut, eli painotettuna keskiarvona kunakin ajanjaksona käytössä olleiden veturien
ominaisuuksista. (Roos (1988).)

Antti Artukka on tutkinut diplomityössään Betonisten rautatiesiltojen jäljellä ole-
van käyttöiän arvioiminen Vilho Roosin luomia ominaisväsytysjunia ja tehnyt nii-
hin muutamia parannuksia ja tarkennuksia. Roosin kehittämät ominaisjunien vetu-
rit olivat siten puutteellisia, että niissä oli painotettu kokonaispainoltaan raskaimpia
vetureita akselipainoltaan raskaimpien sijaan. Artukka muutti Roosin vuosille 1900-
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1974 muodostamien veturien akselipainojakaumaa siten, että kokonaispaino pysyi
samana, mutta jokaiseen veturiin saatiin mukaan vähintään yksi kunkin aikakauden
raskain akselipaino sellaisesta veturista, joka on ollut liikenteessä vähintään puo-
let ajanjaksosta. Tarkastelusta jätettiin pois harvoin rautateillä kulkevat veturit,
vaihtoveturit ja työkoneet. Artukka on myös tarkentanut viimeistä Roosin luomaa
väsytysjunamallia, sillä siinä ei ollut huomioitu esimerkiksi 1980-luvulla tehtyä tava-
rajunien akselipainojen korotusta 22,5 tonniin eikä uutta matkustajajunakalustoa.
Myös ominaismatkustajaveturin akselipainot nostettiin 21 tonnista 21,5 tonniin, sil-
lä uudemman tiedon mukaan kyseisenä ajanjaksona käytössä olleen Sr1-veturin ak-
selipaino on 21,5 t. (Artukka (2014).)

Artukka on diplomityössään myös luonut Roosin menetelmin uudet ominaismatkus-
taja- ja ominaistavarajunat vuosille 2000-2024. Hän on käyttänyt vetureiden muo-
dostamisessa kolmea tutkimuksen aikaan käytössä ollutta matkustaja- ja tavaraju-
nan veturia ja laskenut ominaisveturin kokonaismassaksi Wöhler-käyrän eksponen-
tilla 4 painotetun keskiarvon kyseisten vetureiden massoista. Ominaismatkustajave-
turin massaksi tuli lähes sama kuin tutkimuksen aikaan eniten käytössä olleen Sr1-
veturin massa. Kyseisestä veturista löytyi myös raskain akseli, joten ominaismatkus-
tajaveturiksi valikoitui kyseinen veturi. Näin ajanjaksoilla 1974-1999 ja 2000-2024
on käytössä samanlainen ominaismatkustajaveturi. Ominaistavaraveturin kokonais-
massa laskettiin yhtälailla kolmen paljon käytössä olleen veturin massoista painotet-
tuna keskiarvona ottaen huomioon myös yhden käytössä olleen veturin yleistyneen
parivetokäytön. Koska massa ei ollut lähellä yhdenkään todellisen veturin massaa,
veturi muodostettiin siten, että sen metripaino oli sama kuin tutkimuksen aikaan
yleisimmin käytössä olleella Dv12-veturilla. Ominaistavaraveturin telijakauma mää-
ritettiin suhteessa veturien lukumäärään, jolloin veturille saatiin yksi raskain teli ja
kaksi kevyintä teliä.

Ominaisvaunujen muodostaminen oli hieman vetureita monimutkaisempaa, sillä nii-
den akselipainot vaihtelevat enemmän, riippuen siitä kuinka täysiä vaunut ovat. Mat-
kustajavaunujen tapauksessa tämä ongelma ratkaistiin sijoittamalla ominaisjunaan
kaksi maksimipainoista vaunua, joista toinen vastaa vanhaa sinistä kalustoa ja toinen
uudempaa IC-kalustoa. Loppujen ominaisvaunujen akselipainot saatiin puolittamal-
la vaunujen maksimikapasiteetti. Vaunujen määrä ja jakauma määräytyi matkus-
tajajunan keskimääräisen massan ja eri vaunujen suhteellisten osuuksien mukaan.
Käytössä olleita erilaisia tavaravaunuja on huomattavan paljon enemmän kuin mat-
kustajavaunuja. Artukka on jakanut ne kokonaispituuden ja akselimäärän mukaan
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kuuteen ryhmään, joista jokaisen ryhmän vaunut mallinnettiin sekä tyhjinä että
täysinä. Näin saatiin kaksitoista erilaista vaunua, joista juna muodostettiin. Vaunut
sovitettiin junaan siten, että junan kokonaismassa olisi suhteellisen lähellä junan
keskimääräistä massaa 1394,7 t ja eri vaunujen suhteellinen osuus olisi lähellä tilas-
tollista osuutta. Tyhjiä vaunuja junassa on 45 %, sillä sen verran vuonna 2009-2011
kulkeneista tavarajunista oli tyhjiä. Vaunujärjestys laadittiin siten, että junassa on
aluksi peräkkäin vain täysiä vaunuja ja sitten vain tyhjiä vaunuja, ja lopuksi vielä
vuorotellen täysiä ja tyhjiä. Näin saatiin junalle aikaiseksi mahdollisimman realisti-
nen väsyttävä vaikutus. (Artukka (2014).)

Vilho Roosin ja Antti Artukan ominaisjunat ovat tarpeen silloin, kun tarkastellaan
olemassa olevan sillan ylittänyttä liikennettä. Kun taas suunnitellaan uutta siltaa,
käytetään siihen tarkoitettuja väsytysjunia. Standardin EN 1991-2 liitteessä D on
esitetty 12 erilaista tyyppijunaa mittoineen ja akselipainoineen. Malleja löytyy eri-
laisille tavara- ja henkilöliikenteen junille sekä lähijunille ja metroille. Erityyppisistä
junista on muodostettu liikenteen koostumusmalleja, joissa määritellään kuhunkin
liikenneluokkaan (vakioliikenne, raskas liikenne ja kevyt liikenne) kuuluvat junat,
niiden massat, määrät vuorokaudessa ja liikennesuoritteet tonneina vuodessa (SFS-
EN 1991-2 (2004)).

Eurokoodissa annetut väsytysjunat ja liikenneluokat ovat kaikille EN-standardeja
noudattaville maille samat. Kuitenkin Euroopan sisällä eri maiden rautatieliiken-
teet voivat erota toisistaan hyvinkin paljon (Duranton et al. (2017)). Eurokoodin
kansallisessa liitteessä mainitaankin, että Suomessa käytetään erilaista mallia ka-
lustosta ja koostumuksesta (Liikenne- ja viestintäministeriö (2015)). Nämä mallit
on kuvattu Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI1 (Liikennevirasto (2017)) liitteessä
H.11. Liikennemallin tyyppijunat vastaavat todellisia käytössä olevia junia ja ne on
esitelty liitteessä A.

2.2 Mittaukset

Suomen radoilla kulkevaa junaliikennettä valvotaan erilaisten ilmaisimien avulla. On
tärkeää, että vioittuneet kalustot ja ylikuormatut junat tunnistetaan ja paikanne-
taan mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät ehtisi vaurioittaa tai kuluttaa raiteita
liikaa. Kun viallinen juna löydetään nopeasti, voidaan estää sen jääminen yhteysvä-
lille ja saadaan ratakapasiteetti säilytettyä muulle liikenteelle. (Väylävirasto (2021).)
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Liikkuvan junan pyörien aiheuttamia voimia voidaan mitata pyörävoimailmaisimel-
la, joka on kuvan 13 kaltainen raiteeseen asennettu anturoiduista ratapölkyistä ja
kiskoista koostuva mittalaite. Ilmaisimen yhteydessä sijaitsee usein myös RFID-
tunnistinlaite, jolla voidaan tunnistaa ilmaisimen ylittävä juna, mikäli siinä on oi-
keanlainen tunniste. Vaihtoehtoisesti tunnistaminen voidaan tehdä myös pyörästö-
mittojen avulla. Poikkeavista arvoista voidaan ilmoittaa esimerkiksi liikenteenoh-
jaukseen tai kaluston kunnossapitoon. (Väylävirasto (2021).)

Kuva 13. Paltamossa sijaitseva pyörävoimailmaisin radalta katsottuna (Väylävirasto
(2016)).

Ennen pyörävoimailmaisimien ottamista käyttöön junien pyörien kuntoa tutkittiin
silmämääräisesti paikallaan olevasta junasta tai kuuntelemalla ohittavan junan kul-
kua. Nämä menetelmät olivat arvatenkin epätarkkoja, sillä esimerkiksi epäpyöreyt-
tä ei ole välttämättä silmällä tai korvalla erottanut, ja pyörän osan ollessa piilossa
telirakenteen tai jarrun takana, tai raidetta vasten, ei sitä ole kokonaan pystynyt
tarkastamaan. Rautatiehenkilöstön vähenemisen myötä syntyi tarve alkaa tarkkailla
kaluston kuntoa automaattisesti. Liikennevirasto koekäytti vuosina 2010-2011 Oulun
eteläpuolen pääradalla kolmen eri valmistajan pyörävoimailmaisimia, joista käyttöön
valikoitui Tamtron Scalex WILD -mittausjärjestelmä (Tamtron Oy (2021a)). Kysei-
nen järjestelmä tarkkailee raiteiden ja pyörien välisiä voimia, ja lisäksi se pystyy
mittaamaan akseli-, teli- ja vaunukohtaisia massoja 10-120 kilometrin tuntivauhdis-
sa ja reagoimaan niiden poikkeamiin. Junan ei siis yleensä tarvitse hidastaa mit-
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tauspisteelle (Tamtron Oy (2021b)). Nykyään valtion radoilla on Tamtronin lisäksi
käytössä myös HBK GmbH:n valmistamia Argos-pyörävoimailmaisimia, joissa ei ole
erillisiä akselinlaskijoita, toisin kuin Tamtronilla (Väylävirasto (2021)).

Pyörävoimailmaisimien käyttöönotosta on ollut monenlaista hyötyä. Koska vialli-
nen kalusto on saatu nopeasti kiinni, ovat ympäristölle aiheutuneet melu ja tärinä
vähentyneet ja kaluston sekä ratojen korjauskustannukset pienentyneet. Lovipyörät
ovat myös aiheuttaneet laakerivikoja, jotka voivat ajan saatossa johtaa akselin kat-
keamiseen ja onnettomuuksiin. Näiden vikojen aikainen havainnointi on siis lisännyt
rautatieliikenteen turvallisuutta (Tamtron Oy (2021a)). Pyörävoimailmaisimella on
myös mahdollista seurata pyörävikojen etenemistä, kun on odotettavissa, että pyörä
jossain vaiheessa hajoaa vian takia (Pivotex Oy (2005)).

2.3 Tietojärjestelmät

VALTSU-portaali on Solita Oy:n ylläpitämä ja Finrail Oy:n omistama tietojärjestel-
mä, johon Väyläviraston mittalaitteiston tuottama data kootaan. Järjestelmä kerää
esimerkiksi pyörävoimailmaisimen tuottaman mittaustiedon ja yhdistää sen kysei-
seen kalustoon, mikäli se on saatu RFID-laitteella tunnistettua. Nämä tiedot jaetaan
kaluston liikennöijälle ja muille tarvitseville toimijoille. Tiedot eivät yleensä ole jul-
kisia, joten niiden saatavuutta on tietojärjestelmän sisällä rajattu. (Väylävirasto
(2019).)

VALTSU-portaalin käyttöliittymällä pystyy tarkastelemaan vaunu-, teli-, akseli- tai
pyöräkohtaista analysoitua dataa esimerkiksi kuormista, kuormauksen tasapainosta
ja pyörävioista. Järjestelmästä näkee myös pyörien kunnosta annetut huomautukset
ja hälytykset. Itse käsittelemätön pyörävoimadata, josta käytetään myös nimitys-
tä vertikaalikuorma- eli VEKU-data, löytyy Snowflake-tietokannasta ja se on myös
noudettavissa Väyläviraston Tableau-analytiikkaportaaliin.

2.4 Tulevaisuuden tavoitteet

Kuormakaavioiden kehityksestä näkee selvästi, kuinka junien keskimääräiset akse-
lipainot ovat kasvaneet ajan myötä. Näin ollen esimerkiksi viisikymmentä vuotta
sitten rakennetun sillan sadan vuoden käyttöikä ei takaa, että silta olisi käyttökun-
toinen vielä toiset viisikymmentä vuotta. Suomessa rautatiesiltojen on täytynyt jo
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1800-luvulla kestää melko raskaita höyryvetureja, minkä takia akselipainojen kasvu
ei ole heti johtanut olemassa olevien rautatiesiltojen käyttöiän päättymiseen.

Jäljellä olevaan käyttöikään vaikuttaa sillan yli kulkeneiden bruttotonnien määrä,
jota voi olla hyvin vaikea ennustaa sillan rakentamisen aikaan. Jos sillan ylittä-
neen liikenteen määrä ja koostumus on tiedossa tai se voidaan arvioida, voidaan
laskea sillan sen hetkinen teoreettinen vaurioaste väsymisen suhteen. Laskennalli-
nen vaurioaste on tietenkin vain arvio, eikä se kerro suoraan, onko siltaan syntynyt
tai syntymässä väsymisvaurioita. Sitä voidaan kuitenkin käyttää osoittamaan, mitkä
detaljit tarvitsevat tarkempaa tutkimista. Paras mahdollinen tilanne olisi, että vä-
symisen kannalta kriittisimmät detaljit tunnistettaisiin ennen kuin väsymisvaurioita
ehtii syntyä.

Rautatien akselikuormadatan standardisoiminen olisi ensimmäinen askel siihen suun-
taan, että Väylävirastolla olisi hallussaan koko Suomen rataverkon kattavaa, jopa
lähes reaaliaikaista dataa radalla liikkuvien junien väsyttävyydestä. Tätä dataa hy-
väksikäyttämällä voitaisiin luoda järjestelmän, josta saisi helposti selvitettyä esimer-
kiksi Suomen rautatiesiltojen väsymiskertymiä ja siten niiden jäljellä olevia käyttöi-
kiä. Siltojen lisäksi järjestelmässä voisi verrata eri rataosuuksilla kulkevan kaluston
väsyttävyyttä. Kun tiedetään, millä osuudella kulkevat väsyttävimmät kuormat,
voidaan ohjata resursseja tehokkaammin sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisäksi
tämä mahdollistaisi siltojen luotettavuuden yhtenäistämisen väsymisen suhteen eri
rataosuuksilla.

Rautatien VEKU-dataa ei ole olemassa vielä kovin pitkältä ajalta, sillä pyörävoi-
mailmaisimet on Suomessa otettu käyttöön vasta 2010-luvulla. Tätä vanhemman
liikenteen väsyttävyyttä voi arvioida aikakausittain käyttäen Vilho Roosin ja Antti
Artukan ominaisväsytysjunia. Tiedettäessä bruttotonnit ja kulloinkin kulkeneiden
matkustaja- ja tavarajunien bruttotonnien suhteet voidaan määrittää todellista lii-
kennettä vastaava ominaisväsytysjunien määrä ja olemassa olevan sillan sen hetkinen
laskennallinen vaurioaste.
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3 TEORIAA

3.1 Pyörävoimadata

Tässä työssä tutkitaan Oulu-Kontiomäki-rataosuudella olevan Paltamossa sijaitse-
van pyörävoimailmaisimen keräämää VEKU-dataa. Kyseinen ilmaisin on malliltaan
Tamtron Scalex Wild, ja se havaitsee muun muassa junan nopeuden, vaunujen mää-
rän ja tyypin ja erilaiset pyöräviat, sekä punnitsee pyörä-, akseli-, teli- vaunu- ja ju-
nakohtaiset massat ja piirtää jokaiselle pyörälle voimakuvaajan. Pyöräviat, ylikuor-
maukset ja väärin lastatut vaunut aiheuttavat hälytyksen. Kaikki data tallennetaan
VALTSU-järjestelmään.

Pyörävoimailmaisimien toiminta on ennen Scalex Wild -laitteen käyttöönottoa pe-
rustunut yleensä joko radan taipuman tai kiihtyvyyden mittaukseen. Näiden suurei-
den mittaamisessa on se huono puoli, että kauempana olevien pyörien voimavaiku-
tus aiheuttaa raidetta ja maata pitkin häiriötä tutkittavan pyörän mittaustuloksiin.
Aiemmin mittausalue on myös ollut vain yhden pyörän pyörähdyksen mittainen, sil-
lä useamman pyörän yhtäaikainen osuminen mittausalueelle olisi voinut aiheuttaa
mittaustuloksiin huomattavia epätarkkuuksia. Kuitenkin vain yhden pyörähdyksen
mittaaminen on riskialtista, sillä koska mittausta ei toisteta, sen uskottavuus kärsii.
Jos taas on haluttu mitata teli- tai vaunukohtaisia arvoja, on niille täytynyt asen-
taa omat mittauspisteensä, sillä ne vaativat pitemmän mittausmatkan kuin pelkkä
pyörä. (Pivotex Oy (2005).)

3.1.1 Mittaukset Tamtron Scalex Wild:lla

Tamtronin pyörävoimailmaisin koostuu yhteensä 16 anturoidusta ratapölkystä ja on
noin 10 metriä pitkä (Väylävirasto (2021)). Tamtron on patentoinut mittaustavan,
jolla pystytään yhtäaikaisesti mittaamaan useamman pyörän kulkua mittausalueel-
la. Pyörävoimailmaisin voidaan jakaa mittausvyöhykkeisiin ja mittausalivyöhykkei-
siin. Nämä vyöhykkeet koostuvat ratapölkyistä ja kiskoantureista. Mittausvyöhyke
on esimerkiksi pyörän aiheuttamia voimia mitattaessa vähintään pyörän ympärys-
mitan pituinen alue. Alivyöhykkeen taas tulee olla lyhyin sopiva mittausvyöhyke
tutkittavalle osalle, esimerkiksi pyörälle kolme ratapölkkyä ja telille viisi. Mitä pi-
tempi mittausvyöhyke on ja mitä enemmän siihen liittyy mittausalivyöhykkeitä, si-
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tä luotettavamman tuloksen se antaa. Alivyöhykkeet voivat olla erillisiä vierekkäisiä
alueita tai mennä limittäin niin, että kahdella peräkkäisellä alivyöhykkeellä on yksi
tai kaksi yhteistä ratapölkkyä. (Pivotex Oy (2005).)

Leikkausjännityksiä kiskossa ja voimia kiskon ja pyörän välillä mittaavat anturit,
jotka perustuvat venymäliuskan toimintaan. Antureita sijaitsee sekä kiskossa että
ratapölkyissä siten, että kiskoanturit sijaitsevat aina kahden ratapölkyn välissä. Kis-
koanturit ovat puristussoviteantureita, jotka havaitsevat pääasiassa vaakasuuntaisia
voimia, ja pölkkyanturit leikkauspalkkiantureita, jotka taas mittaavat pystysuun-
taista kuormitusta. Tällaisessa järjestelyssä kiskoanturit havaitsevat muiden kuin
tarkastelussa olevien pyörien kiskoa pitkin aiheuttamat häiriövoimat, jotka voidaan
täten määrittää ja kumota. Näin saadaan aikaan luotettavampia tuloksia tilanteessa,
jossa pyörävoimailmaisimella on useampi pyörä yhtä aikaa. (Pivotex Oy (2005).)

Kuvassa 14 on kuvattu tilanne, jossa kaksi pyörää, eli tässä tapauksessa teli, on yhtä
aikaa pyörävoimailmaisimella. Pyörän b aiheuttamista pystysuuntaisista voimista
noin 50 % kohdistuu pyörän alla olevaan ratapölkkyyn F ja loput pystysuuntaiset
voimat jakautuvat pitemmälle alueelle kiskoon ja ratapölkkyihin D, E, G, H pyörän
kummallakin puolella. Yhtä lailla pyörän a aiheuttamista pystyvoimista noin puolet
kohdistuu alla olevaan ratapölkkyyn C ja loput jakautuvat viereisille pölkyille A, B,
D ja E. Nyt ratapölkyille D ja E aiheutuu kuormitusta telin kummastakin pyörästä.
Kun tarkastellaan esimerkiksi pyörää a, käytetään kolmea ratapölkkyanturia B, C
ja D ja kiskoantureita pölkkyjen A ja B sekä D ja E välissä. (Pivotex Oy (2005).)

Kuva 14. Telin pyörävoimien mittaustilanne Tamtron Scalex Wild -ilmaisimella (Pi-
votex Oy (2005)).

Suurin akselipaino, jonka Tamtron Scalex Wild -pyörävoimailmaisin pystyy mittaa-
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maan, on 40 t. Tällöin laitteen suorittamat mittaukset junien massasta kuuluvat
OIML R 106-1 -tarkkuusluokkiin 0,2/0,5/1/2 ja mittaukset vaunujen massasta kuu-
luvat luokkiin 0,5/1/2 (Tamtron Oy (2019)). Tämä tarkoittaa, että pyörävoimail-
maisimen käytössä mitatut toleranssit junien massoille ovat 0,2− 2,0 % ja vaunujen
massoille 0,5− 2,0 % (OIML R 106-1 (2011)).

3.1.2 Mittaustulosten käsittely

Kukin anturi on kytketty oman tietoliikennekanavansa kautta tietojenkäsittely-yk-
sikköön, joka kerää datan ja tallentaa sen muistiin. Anturit pystyvät ottamaan 5000
näytettä sekunnissa, mikä mahdollistaa mittaukset 250 kilometrin tuntinopeuteen
saakka. Tarvittaessa näytteenottotaajuutta voisi vielä kasvattaa suurempien no-
peuksien mahdollistamiseksi, mutta Suomen rataverkolla se ei ole tarpeen. (Pivotex
Oy (2005).)

Kun pyörä ajaa pyörävoimailmaisimelle, aktivoituu ensimmäinen mittausalivyöhy-
ke, joka mittaa pyörän kulkua, kunnes se siirtyy seuraavalle alivyöhykkeelle, jol-
loin seuranta siirtyy myös ensimmäiseltä alivyöhykkeeltä seuraavalle. Ensimmäisen
alivyöhykkeen aktivoituessa myös kaikkien antureiden tietoliikennekanavat käynnis-
tyvät lukemaan antureilta tulevaa tietoa, ja kun pyörä poistuu pyörävoimailmaisi-
melta, tiedon lukeminen pysähtyy. Tässä vaiheessa tietojenkäsittely-yksikkö muo-
dostaa mittaustapahtumalle virtuaalisen mittausalialueen, jonka pituus määräytyy
sen mukaan, onko mitattava esine pyörä, teli vai vaunu. Mittausalialueet muodos-
tavat yhdessä mahdollisimman pitkän mittausalueen. Yhden pyörän alialue vastaa
pituudeltaan tyypillisesti alivyöhykettä, joka koostuu kahdesta kiskoanturista ja yh-
destä pölkkyanturista. Mittausalueen pituutta voi muuttaa laskennan yhteydessä
tai jälkikäteen, kun data on jo tallennettu. (Pivotex Oy (2005).)

Mittausalueiden muodostamista on havainnoitu kuvassa 15. Alue c1 on mittausalia-
lue, joka muodostetaan kiskoanturien a1 ja a2 sekä ratapölkkyanturin b1 mittaamis-
ta tiedoista. Alueen c2 muodostavat kiskoanturit a2 ja a3 sekä pölkkyanturi b2, ja
niin edelleen. Mittausalue d1 voidaan muodostaa joko yhdistämällä mittausalialueet
c1 ja c2 tai kokoamalla se erikseen alueen päissä olevien kiskoantureiden a1 ja a3 sekä
alueella olevien pölkkyantureiden b1 ja b2 keräämästä datasta. Samoin mittausalue
e1 voidaan muodostaa alialueista a1, a2 ja a3 tai suoraan antureiden mittaamasta
datasta. Muodostetut mittausalueet voivat taas toimia mittausalialueina pitemmille
mittausalueille. (Pivotex Oy (2005).)
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Kuva 15. Mittausalueiden ja -alialueiden muodostuminen (Pivotex Oy (2005)).

Valvottaessa kuvassa 15 esitettyä pyörää f käytetään mittausalialueena yleensä kol-
men ratapölkyn mittaista alialuetta Me1. Alialuetta siirretään mitattavan pyörän
mukana siten, että kun pyörä on kulkenut noin yhden ratapölkkyjen välin, hypätään
seuraavalle mittausalialueelle Me2. Kun mittaus toistetaan näin koko matkalta kai-
killa antureilla, saadaan aikaiseksi luotettava mittaustulos. Jos pyörän kulkua seu-
rataan koko pyörävoimailmaisimen yli, saadaan pisin mahdollinen mittausalue Mp1
muodostettua usealla eri tavalla lyhyemmistä mittausalialueista, kuten Mc, Md tai
Me. Näin saadaan mittauksiin toistoa, jolloin tulosten toleranssi jää pieneksi. (Pi-
votex Oy (2005).)

Tietojenkäsittely-yksikkö laskee saadusta datasta vaunujen, telien ja pyörien luku-
määrän ja massan sekä junan kokonaismassan. Yksikkö myös analysoi kerättyä da-
taa siten, että se havaitsee pyörän, jousen tai vaunun rakenteessa olevat viat. Nämä
havainnot aiheuttavat hälytyksen. Pyörien aiheuttamista voimista tietyllä mittaus-
vyöhykkeellä muodostetaan käyrät ja varsinkin viallisista pyöristä pyritään auto-
maattisesti muodostamaan kuvaaja, jossa vika näkyy selkeästi. Viallisten pyörien
poikkeavuus saadaan havaittua vertaamalla mitattuja arvoja hyväksyttyihin arvoi-
hin, tai vaihtoehtoisesti muihin, parempikuntoisiin pyöriin. (Pivotex Oy (2005).)
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Pyörävoimailmaisimelta tuleva raakadata tallennetaan VALTSU-järjestelmään. Väy-
läviraston Tableau-analytiikkaportaalissa dataa voi käsitellä ja muodostaa taulukoi-
ta ja kuvaajia halutuista tiedoista. Taulukot voi tulostaa esimerkiksi Exceliin, jossa
tietoja on helppo jatkokäsitellä. Tämän työn näkökulmasta esimerkiksi junan akse-
lipainot, keskinopeus ja mittaushetket ovat oleellisia tietoja.

3.2 Siltojen väsymistarkastelu

Vilho Roos on artikkelissaan Rautatiesillan väsymiskestävyyden laskeminen (1988)
selostanut sillan väsymislaskennan vaiheet. Aluksi määritetään ominaisjunat sekä
niiden määrät eri ajanjaksoina. Tässä voidaan käyttää Roosin ja Antti Artukan luo-
mia eri aikakausien tyyppijunia. Eri aikakausien ja ominaisjunien määrät saadaan
määritettyä, kun tiedetään kyseisen rataosuuden bruttotonnit ja ominais- ja tava-
rajunien suhteet. Kun jaetaan esimerkiksi matkustajajunien bruttotonnit ominais-
matkustajajunan kokonaismassalla, saadaan laskettua kyseisen rataosuuden ylittä-
neiden matkustajajunien määrä. Ominaisjunista on kerrottu tämän työn kappaleessa
2.1.4.

Seuraavaksi lasketaan teoreettinen vaikutus- eli influenssiviiva tarkasteltavalle raken-
neosalle. Vaikutusviivan laskeminen esitellään kappaleessa 3.2.2. Lasketaan sillalle
myös dynaaminen suurennuskerroin kappaleessa 3.2.1 esitetyllä tavalla ja kerrotaan
ominaisjunien akselimassat niillä. (Roos (1988).)

Väsytyskertymän laskentaa varten täytyy saada selvitettyä jännityshistoria, josta
ilmenee junan siltaan tai sillan rakenneosaan aiheuttama jännitysvaihtelu sillan yli-
tyksen aikana. Jännitysvaihteluvälien määritys tapahtuu siirtämällä ominaisjunaa
askeleittain vaikutusviivojen yli ja laskemalla sillan kuormitus kullakin ajan hetkel-
lä. Tästä on tarkemmin kerrottu kappaleessa 3.2.3. (Roos (1988).)

Kun jännitysaikakäyrä on saatu muodostettua, sitä olisi hyvä muokata laskentate-
hokkuuden takia siten, että pienet, merkityksettömät jännitysheilahdukset "silote-
taan" pois ja jäljelle jää jännityshuiput osoittava käyrä. Käyrää voidaan analysoida
erilaisilla analogioilla kuten niin sanotulla rainflow- tai tässä työssä käytetyllä vesi-
säiliöanalogialla, jolloin saadaan selville jännitysheilahdukset suurimmasta pienim-
pään.
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3.2.1 Dynaaminen suurennuskerroin

1910-luvulle asti mitoituksessa käytetty dynaaminen suurennuskerroin oli aina vakio
Φ = 1,50. Sen jälkeen kerroin muuttui jännemitasta riippuvaksi. Joissain tapauksis-
sa täytyi ottaa huomioon myös kiskon kiinnitys rakenteeseen (RIL (2018)). Nyky-
ään Eurokoodissa määritellään dynaaminen suurennuskerroin erikseen huolellisesti
ja tavanomaisesti kunnossapidetylle radalle. Suomessa radat ovat oletuksena huo-
lellisesti kunnossapidettyjä, jolloin käytetään kerrointa Φ2 mutta hankekohtaisesti
voidaan määrittää käytettäväksi kerrointa Φ3 (Liikennevirasto (2017)). Standardis-
sa SFS-EN 1991-2 (2004) on määritetty dynaamisten suurennuskerrointen laskenta
seuraavasti:

Φ2 =
1,44√
LΦ − 0,2

+ 0,82 (1)

Φ3 =
2,16√
LΦ − 0,2

+ 0,73. (2)

Termi LΦ on määräävä pituus, joka riippuu sillan geometriasta ja tutkittavasta ra-
kenneosasta. Kertoimien raja-arvot ovat:

1,00 ≤ Φ2 ≤ 1,67

1,00 ≤ Φ3 ≤ 2,00.

Kuvassa 16 on esitetty dynaamiset suurennuskertoimet pituuden LΦ funktiona.

Kuva 16. Dynaamiset suurennuskertoimet Φ2 ja Φ3 määräävän pituuden funktiona.



31

Yllä olevia suurennuskertoimia käytetään äärimmäisissä kuormitustapauksissa. Kun
tarkastellaan todellisten junien aiheuttamaa kuormitusta tai sillan väsymisvaurio-
ta, menee murtorajatilatarkastelu liian paljon varmalle puolelle, joten täytyy käyt-
tää hieman erilaista dynaamista suurennuskerrointa ΦD. Tämä kerroin riippuu sil-
lan geometrian lisäksi sillan ylittävien junien suurimmasta sallitusta nopeudesta.
Dynaaminen suurennuskerroin lasketaan tällaisessa tilanteessa standardin SFS-EN
1991-2 (2004) liitteen D esittämällä tavalla

ΦD = 1 + 0,5(ϕ′ + 0,5ϕ′′). (3)

Yhtälössä (3) termi ϕ′ on kuormituslisä ja ϕ′′ epätasaisuuslisä. Näistä

ϕ′ =
K

1−K +K4
,

missä

K =
v

160
, kun LΦ ≤ 20 m

K =
v

47,16L0,408
Φ

, kun LΦ > 20 m.

ϕ′′ lasketaan seuraavasti

ϕ′′ = 0,56e−
L2

Φ
100 .

Kuormitus- ja epätasaisuuslisien kaavoissa v on liikenteen suurin sallittu nopeus
sillalla [m/s] ja LΦ on sama sillan geometriasta riippuva määräävä pituus kuin yh-
tälöissä (1) ja (2) [m].

3.2.2 Vaikutusviiva

Vaikutus- eli influenssiviivalla kuvataan vaikutusta, jonka rakenteen yli kulkeva yk-
sikkövoima aiheuttaa tiettyyn rakenteen kohtaan. Tällaisia vaikutuksia voivat olla
esimerkiksi momentti, leikkausvoima, jännitys tai siirtymä. Vaikutusviivat ovat tär-
keä osa siltojen suunnittelua ja analysointia, sillä ne auttavat simuloimaan sillan
yli kulkevan kuorman vaikutusta tarkastelupisteeseen. Vaikutusviivan voi määrittää
esimerkiksi jossakin pisteessä mitattujen jännitysten arvoilla tai teoreettisesti, kuten
alla esitetyssä esimerkissä.

Havainnollistetaan vaikutusviivan käsitettä yksinkertaisella esimerkillä. Tarkastel-
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laan kuvan 17 mukaista vapaasti tuettua palkkia, jonka pituus on 15 m ja halutaan
piirtää kohdassa x = 7,5 m sijaitsevan pisteen P vaikutusviiva momentin suhteen,
kun palkin ylittää yksikkövoima F = 1.

Kuva 17. Esimerkin asettelu. Voima F lähtee pisteestä x = 0 ja kulkee palkin yli.

Lasketaan voiman F aiheuttama taivutusmomentti M pisteessä P , kun voima vai-
kuttaa kohdissa x = 0 mm, x = 3 m, x = 7,5 m, x = 10,5 m ja x = 15 m. Voidaan
todeta suoraan, että M = 0 voiman F vaikuttaessa palkin päissä. Nähdään myös,
että palkin päissä vaikuttavat momentit MA ja MB ovat nollia, sillä palkki on va-
paasti tuettu, eli päiden kiertymää ei ole estetty. Voiman vaikuttaessa palkin kes-
kellä ja pisteen P kohdalla saadaan halutun kohdan momentti laskettua voimien A,
B ja F avulla. Lasketaan ensin palkin keskiosaan kohdistuvan voiman aiheuttama
taivutusmomentti kuvan 18 mukaisella vapaakappalekuvalla.

Kuva 18. Systeemissä vaikuttavat voimat ja momentti.

Vertikaalisista voimista tiedetään, että F = A+B ja taivutusmomentti pisteessä A
on MA = B · 15 m − F · 3 m = 0, jolloin B = F/5 = 0,2 kN. Nyt taivutusmomentti
M pisteessä P saadaan laskettua yhtälöstä B · 7,5 m−M = 0, jolloin M = 0,2 kN ·
7,5 m = 1,5 kNm.

Tutkitaan seuraavaksi kuvan 19 tilannetta, jossa F vaikuttaa pisteessä P . Jälleen
kerran F = A + B. Vasemman päätytuen momenttitasapainosta saadaan MA =

B ·15 m−F ·7,5 m = 0, joten B = F/2 eli B = 0.5 kN, jolloin taas B ·7,5 m−M = 0,
eli M = 3,75 kNm.
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Kuva 19. Systeemissä vaikuttavat voimat ja momentti.

Tarkastellaan vielä kuvan 20 mukaista tilannetta, jossa pistevoima vaikuttaa pistei-
den P ja B välissä. Nyt MB = F · 4,5 m − A · 15 m− = 0, eli A = 0,3 kN. Nyt
momenttiM saadaan yhtälöstä M−A ·7,5 m = 0 eliM = 0,3 kN ·7,5 m = 2,25 kNm

Kuva 20. Systeemissä vaikuttavat voimat ja momentti.

Nyt voidaan piirtää pisteelle P vaikutusviiva, joka on siis pisteen P kohdalla vai-
kuttava taivutusmomentti voiman F vaikutuspisteen etäisyyden x funktiona. Viiva
on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21. Pisteen P vaikutusviiva momentin suhteen voiman F vaikutuksesta.

Nykyään vaikutusviivat saadaan määritettyä monimutkaisillekin rakenteille FEM-
ohjelmilla. Esimerkiksi tämän työn kappaleessa 4.3 esitetyissä laskelmissa näin on
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tehty. Vaikutusviivan määrittämiseen käytetty pistevoima voi olla minkä suuruinen
tahansa, mutta suuruus on muistettava ottaa huomioon.

3.2.3 Jännitysvaihteluväli

Esitetään jännitysvaihteluvälin määrittäminen yksinkertaisella teoreettisella esimer-
killä. Tarkastellaan kuvan 22 kolmeaukkoista jatkuvaa teräspalkkia, jonka yli aje-
taan vuoden 1899 kuormakaaviota vastaavat voimat, jotka löytyvät kuvasta 1. Tässä
esimerkissä ei huomioida dynaamista suurennuskerrointa. Määritetään jännitysvaih-
telu palkin alapinnassa puolessavälissä palkkia sijaitsevassa pisteessä P. Käytetään
tässä esimerkissä palkkia, jonka taivutusvastus on W = 8 · 10−4 m3. Määrittämi-
nen tapahtuu siten, että ajetaan voimat akseleittain palkin yli ja lasketaan tarkas-
teltavan pisteen jännitys kullakin askeleella. Olkoon askeleen pituus ∆x = 0,5 m.
Jännitysten mittaaminen alkaa, kun ensimmäinen akseli tulee palkille ja päättyy,
kun viimeinen poistuu palkilta. Määritetään teoreettinen vaikutusviiva Excelin ja
analyyttisten laskentaohjelmien avulla laskemalla pisteessä P vaikuttava momentti
voiman F = 1 kN kulkiessa palkin yli metrin mittaisin askelein. Vaikutusviiva on
esitetty kuvassa 23.

Kuva 22. Esimerkin palkki, jonka pisteen P jännitystä tutkitaan.

Kuva 23. Palkin vaikutusviiva momentin suhteen.

Lasketaan Excelillä jokaisella askeleella kunkin voiman aiheuttama momentti tarkas-
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telupisteessä. Voimien sijainnit, vaikutusviivan arvot ja kuorma- sekä askelkohtaiset
momentit löytyvät liitteestä 3. Esitetään esimerkkinä akseleiden siirtelyn 29. askel,
joka on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Kuormien siirtelyn 29. askel vaikutusviivan yli. Huom! Veturin akselit ovat
kuvassa oikealla.

Yllä olevassa kuvassa esitetyn tilanteen aiheuttama kokonaismomentti tutkittavassa
pisteessä saadaan laskemalla kunkin kuorman aiheuttama momentti vaikutusviivan
avulla ja summaamalla nämä momentit. Alla on laskettuna 29. askeleen pisteeseen
P aiheuttama kokonaismomentti

M29 =
4∑
i=1

Fiki

=(120 · (−0,042) + 120 · (−0,113) + 110 · (−0,018) + 80 · 1,078

+ 80 · 0,461 + 80 · 0,059 + 80 · (−0,038) + 80 · 0) kNm

=104,1 kNm.

Momentin lausekkeessa Fi [kN] on i:s palkilla vaikuttava voima ja ki [kNm/kN] on
vaikutusviivan arvo voiman Fi vaikutuspisteessä. Muutetaan momentti jännitykseksi
tarkasteltavassa kohdassa

σ =
M29

W
=

104,1 kNm

8 · 10−4 m3
= 130,1 MPa.
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Annetaan akseleille nopeus v = 50 km/h. Nyt yhteen askeleeseen menee

t =
∆x

v
=

0,5 m

50 m/s/3,6
= 0,036s.

Nyt voidaan määrittää esimerkin jännityshistoria laskemalla jokaista askelta eli
ajanhetkeä vastaava jännitys palkin pisteessä P. Excelillä piirretty kuvaaja palkin
jännitysvaihtelusta on esitetty alla kuvassa 25.

Kuva 25. Esimerkkipalkin jännityshistoria.

Huomataan, että jännityksen suurin arvo saavutetaan ajanhetkellä t = 0,68 s. Täl-
löin kolme ensimmäistä akselia on keskijänteen päällä ja niistä keskimmäinen on
lähellä tarkastelupistettä. Kaksi akselia on vasemmanpuoleisella jänteellä ja loput
kolme vasta tulossa palkin päälle.

3.2.4 Väsytyskertymä

Käytetään kappaleessa 3.2.3 esitetyn palkin väsytyskertymän laskentaan Minerin
kumulatiivista vauriosääntöä. Oletetaan, että palkki on hitsattu, ja että palkin yli
on kulkenut esimerkin kaltaisia kuormaryhmiä 50 vuoden ajan 5 kertaa päivässä,
eli noin 1825 kertaa vuodessa. Teräsrakenteiden standardissa on esitetty erilaisten
rakenneosien väsymisluokat (SFS-EN 1993-1-9 (2005)). Olkoon palkin väsymisluokka
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125.

Lasketaan jännitysvaihtelujen kertymä vesisäiliöanalogiaa käyttämällä. Muokataan
jännityshistorian kuvaajaa tätä varten hieman. Jatketaan käyrää loppupäästä alku-
pään arvoilla siten, että päästään suurimpaan jännityshuippuun. Muokattu kuvaaja
on esitetty kuvassa 26, missä jatke merkitty katkoviivalla. Vesisäiliönä tässä tarkaste-
lussa toimii jännityskäyrän ja jatkeen huippuarvojen välinen alue. Jännitysvaihtelut
saadaan tyhjentämällä säiliötä vaiheittain. Alussa säiliö on kuvan 27 osoittamalla
tavalla täynnä. Suurin jännitysvaihteluväli ∆σ1 saadaan alimman pohjan ja veden
pinnan välisenä erotuksena. Seuraavaksi tämän alimman jännityksen kohdalta ava-
taan "vesihana", ja vettä valutetaan pois niin paljon kuin sitä lähtee, kunnes ollaan
kuvan 28 mukaisessa tilanteessa. Loput jännitysvaihteluvälit saadaan kuvassa ole-
vien "kuoppien"pohjan ja pinnan erotuksena. Jos kuoppa on kaksiosainen, kuten
jännityksen ∆σ3 tapauksessa, katsotaan vaihteluväli syvemmän osan pohjan ja pin-
nan erotuksena. Nämäkin tyhjennetään pohjista, ja lasketaan vielä jäävän syvänteen
pohjan ja pinnan erotus.

Kuva 26. Muokattu jännityshistorian kuvaaja.
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Kuva 27. Suurin jännitysvaihteluväli ∆σ1.

Kuva 28. Vesisäiliöanalogialla saadut pienemmät jännitysvaihteluvälit.
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Nyt kuvien 27 ja 28 sekä liitteen C laskentatulosten avulla saadaan laskettua jänni-
tysvaihteluvälit

∆σ1 = 258,8 MPa− (−24,5 MPa) = 283,3 MPa

∆σ2 = 159,2 MPa− 64,9 MPa = 94,3 MPa

∆σ3 = 101,6 MPa− 44,4 MPa = 57,2 MPa

∆σ4 = 0 MPa− (−11,4 MPa) = 11,4 MPa

∆σ5 = 87,5 MPa− 56,9 MPa = 30,6 MPa.

Lasketaan seuraavaksi vakioamplitudinen väsymisraja ∆σD ja alempi väsymisraja
∆σL. Vaihteluvälit, jotka ovat väsymisrajan ∆σL alapuolella, jätetään huomiotta
niiden pienuuden takia. Nyt ∆σC = 125 MPa ja

∆σD =
(2

5

)1/3

∆σC = 0,737 · 125 MPa = 92,13 MPa

∆σL =
( 5

100

)1/5

∆σD = 0,549 · 92,13 MPa = 50,58 MPa.

Huomataan, että ∆σ4 ja ∆σ5 jäävät alemman väsymisrajan alapuolelle, joten niitä
ei huomioida väsytyskertymän laskennassa. Koska yhdessä jännityssyklissä esiintyy
tässä esimerkissä kukin jännitysvaihtelu vain kerran, on kaikkia vaihteluvälejä esiin-
tynyt n = n1 = n2 = n3 = 50 ∗ 1825 = 91250 kertaa. Nyt vaihteluvälikohtaiset
kestoiät saadaan kaavoista

∆σmi Ni = ∆σmC · 2 · 106,missä m = 3 kun N ≤ 5 · 106 (4)

∆σmi Ni = ∆σmD · 5 · 106,missä m = 5 kun 5 · 106 < N ≤ 108. (5)

Vaihteluvälejä ∆σ1 ja ∆σ2 vastaavat kestoiät N1 ja N2 lasketaan siis kaavalla (4) ja
väliä ∆σ3 vastaava käyttöikä N3 kaavalla (5). Nyt

N1 =
∆σ3

C · 2 · 106

∆σ3
1

=
(125 MPa)3 · 2 · 106

(283,3 MPa)3
= 171798

N2 =
∆σ3

C · 2 · 106

∆σ3
2

=
(125 MPa)3 · 2 · 106

(94,3 MPa)3
= 4658273

N3 =
∆σ5

D · 5 · 106

∆σ5
3

=
(92,13 MPa)5 · 5 · 106

(57,2 MPa)5
= 54199492
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Nyt väsytyskertymä eli vaurioaste D saadaan määritettyä kaavalla

D =
3∑
i=1

ni
Ni

=
91250

171798
+

91250

4658273
+

91250

54199492
= 0,552. (6)

Koska kertymä on vielä kaukana arvosta 1, on rakenteella vielä hyvin käyttöikää
jäljellä.

Lasketaan seuraavaksi jäljellä oleva käyttöikä.(1−D
D

)
· n =

(1− 0,552

0,552

)
· 91250 = 74057.

Tämä tulos tarkoittaa sitä, että jos palkin kuormitus jatkuu samanlaisena, kestää se
vielä 74057 kuormitussykliä. Laskennassa käytetyllä kuormitustiheydellä, 5 yliajoa
päivässä, palkki kestäisi vielä 74017/1825 = 40 vuotta.

Vaurioaste voidaan laskea myös toisella tavalla. Tätä varten täytyy laskea ekviva-
lentti jännitysvaihteluväli, eli sellainen vakioamplitudinen vaihteluväli, joka aiheut-
taa tietyllä kuormitusmäärällä saman väsymisvaurion kuin vaihtuva-amplitudinen
jännitysvaihtelu.

Lasketaan 2 miljoonaa sykliä vastaava ekvivalentti jännitysvaihteluväli:

∆σE,2 =
3

√
n ·∆σ3

1 + n ·∆σ3
2 + n ·∆σ3

3 ·
(

∆σ3

∆σD

)2

2 · 106
,

eli

∆σE,2 =
3

√
91250 · 283,33 + 91250 · 94,33 + 91250 · 57,23 ·

(
57,2
92,13

)2

2 · 106
MPa

= 102,57 MPa.

Nyt siis kaksi miljoonaa 102,57 megapascalin suuruista jännitysvaihtelua aiheuttaisi
saman väsymisvaurion kuin 91250 sykliä ∆σ1:n, ∆σ2:n ja ∆σ3:n suuruisia vaihtelui-
ta.
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Vaurioaste D saadaan seuraavalla kaavalla:

D =
(∆σE,2

∆σC

)3

=
(102,57 MPa

125 MPa

)3

= 0,552.

Tällä tavoin saatiin sama vaurioaste kuin ylempänä.

3.2.5 Väsytyskertymä osavarmuusluvuilla

Edellisessä esimerkissä ei otettu huomioon kuorman ja materiaalin osavarmuuslu-
kuja γFf ja γMf . Lasketaan vaurioaste ja jäljellä oleva käyttöikä vielä käyttäen näi-
tä kertoimia. Siltojen väsymistarkastelussa kuorman osavarmuuslukuna suositellaan
käytettäväksi arvoa γFf = 1,00 (SFS-EN 1993-2 (2006)). Liikenneviraston julkai-
seman Siltojen kantavuuslaskentaohjeen mukaan materiaalin osavarmuusluku mää-
räytyy väsytysmitoituksessa vaurionsietoperiaatteeseen perustuen (Liikennevirasto
(2015)). Jos detaljin tarkastaminen on vaikeaa tai mahdotonta, voidaan myös käyt-
tää varman kestämisen periaatetta. Koska siltojen väsymisessä vaurion seuraukset
ovat suuria, nähdään standardin SFS-EN 1993-1-9 taulukosta 3.1, että kerroin γMf

saa arvon 1,15. Varman kestämisen periaatteella kertoimen arvo olisi 1,35.

Nyt väsymisrajat ∆σC ja ∆σD saavat seuraavat arvot:

∆σC,Rd =
∆σC
γMf

=
125 MPa

1,15
= 108,70 MPa

∆σD,Rd =
∆σD
γMf

=
92,13 MPa

1,15
= 80,11 MPa.

Jännitysvaihteluvälit ∆σi tulee kertoa kuorman osavarmuusluvulla γFf , mutta kos-
ka sen arvo on 1,00, eivät vaihteluvälien laskenta-arvot muutu. Kahta miljoonaa
kuormitussykliä vastaava ekvivalentti jännitysvaihteluväli on siis

∆σE,2 =
3

√
n ·∆σ3

1 + n ·∆σ3
2 + n ·∆σ3

3 ·
(

∆σ3

∆σD,Rd

)2

2 · 106
,

mihin sijoittamalla lukuarvot saadaan ekvivalentiksi jännitysvaihteluväliksi ∆σE,2 =

102,60 MPa. Nyt vaurioasteeksi saadaan

D =
( ∆σE,2

∆σC,Rd

)3

=
(102,60 MPa

108 MPa

)3

= 0,841.
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Jäljellä oleva käyttöikä on tässä tapauksessa(1−D
D

)
· n =

(1− 0,841

0,841

)
· 91250 = 17251,

joka vastaa samalla kuormitustiheydellä 17251/1825 = 9 vuotta. Palkki on siis las-
kennallisesti jo käyttöikänsä päässä, vaikka ilman osavarmuuksia laskettuna palkki
kestäisi vielä kymmeniä vuosia.

3.2.6 Wöhler-käyrä

Kun yhtälöihin (4) ja (5) sijoitetaan Eurokoodissa määritellyt väsymisluokat ∆σC ,
saadaan muodostettua näiden väsymisluokkien Wöhler-käyrät eli S-N-käyrät. Käy-
rät esitetään log-log-asteikolla, kuten kuvassa 29, jolloin se muodostuvat murtovii-
voiksi. Väsymisluokka ∆σC tarkoittaa jännitystä, jonka suuruisia vakioamplitudisia
vaihteluita tutkittava kappale kestää kaksi miljoonaa sykliä. Vakioamplitudinen vä-
symisraja ∆σD tarkoittaa sitä rajaa, jonka alapuolelle jäävän vakioamplitudisen jän-
nitysvaihtelun kestoikä on ääretön. Vastaava raja vaihtuva-amplitudiselle vaihtelulle
on alempi väsymisraja eli vaihtuva-amplitudinen väsymisraja ∆σL.

Kuva 29. Hitsatun rakenteen Wöhler-käyrät normaalijännitysten vaihteluväleille.

Wöhler-käyrät on määritetty suorittamalla hitsausliitoksille väsytyskokeita vakio-
amplitudisilla vaihtokuormituksilla. Mittauksissa käytetyt koekappaleet ovat suh-
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teellisen pienikokoisia ja ohuita, joten niiden väsymiskestävyys eroaa täysmittaisista
muun muassa mahdollisten valmistusvirheiden määrän ja hitsausjännitysten osalta.
Nämä tekijät on otettava testitulosten analysoinnissa erikseen huomioon. (Hakola
& Tirkkonen (1994).)

Väsytyskokeissa testikappaleita kuormitetaan eri kuormitusamplitudeilla ja tutki-
taan niillä saatuja kuormituskertalukuja, eli kuinka monta kuormitusta kyseisellä
jännitysamplitudilla testikappale kestää. Tulosten hajonta huomioidaan lopullisissa
arvoissa yleensä vähentämällä keskiarvoista 2x keskihajonta, jolloin 97,5 % testikap-
paleista kestää Wöhler-käyrän mukaiset jännitysvaihtelut niitä vastaavilla kuormi-
tusmäärillä. (Hakola & Tirkkonen (1994).)

Kuvassa 30 on havainnollistettu sitä, miten testikappaleen väsymisraja yleensä mää-
räytyy mittaustuloksista. Termi x tarkoittaa mittaustulosten keskiarvoa ja s kuvaa
keskihajontaa. Lopullinen väsymisraja muodostettiin siis kohtaan x − 2s, jolloin
väsytyskestävyydeltään huonoin 2,5 % testikappaleista jäi väsymisrajan alle. Näin
ollen, jos kappaleen väsymisluokka on esimerkiksi 71, kestää se 97,5 % todennäköi-
syydellä yli 2 miljoonaa kuormituskertaa vakiovaihtokuormalla 71 MPa, vaikka sen
vaurioaste on tuolloin 1.

Kuva 30. Hahmotelma testitulosten jakaumasta ja hajonnasta.
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4 STANDARDISOINTI JA VÄSYMISLASKENTA

4.1 Datankäsittely ja standardisointi

Tässä kappaleessa pohditaan, mikä kaikki data on tarpeellista väsymislaskentaa ja
mahdollisesti muutakin jatkokäsittelyä varten. Tälle tiedolle muodostetaan esimerk-
kitiedosto, jossa data on muotoiltu haluttuun muotoon. Tarkoitus olisi, että stan-
dardimuotoista dataa voisi käyttää jonkin sillan detaljin vaurioasteen laskentaan.
Standardisoidun datan käyttöä päästään testaamaan myöhemmin tämän työn ohes-
sa kehitetyllä väsymislaskentaohjelmalla.

4.1.1 Oleellinen data

Kappaleiden 3.2.3 ja 3.2.4 esimerkistä huomattiin, että väsymislaskennan kannal-
ta merkittäviä tietoja ovat akseleiden kuormat ja akselivälit. Kun tiedetään sillan
tutkittavan osan influenssiviiva ja väsymisluokka, saadaan selvitettyä sen jännitys-
vaihteluvälit ja väsymiskertymä. Staattisten kuormien lisäksi täytyy olla tiedossa
dynaaminen suurennuskerroin, jonka laskemiseen tarvitaan liikenteen suurin sallittu
nopeus sillalla ja sillan osan määräävä pituus.

Jami Qvisén on diplomityössään Standardised Bridge Weigh-in-Motion data and
its applications in bridge engineering tutkinut tiesilloilta saatavaa B-WIM-dataa ja
ehdottanut standardimuotoa, jossa datan voisi esittää. Qvisén on myös käyttänyt
tätä dataa tiesiltojen väsymislaskentaohjelman suunnitteluun. Näin ollen Qvisénin
esittämä standardimuoto toimii hyvänä pohjana tässä työssä kehitettävälle VEKU-
datan standardimuodolle. Sitä täytyy tietenkin muokata jonkin verran, sillä kyseessä
on aivan eri mittausjärjestelmä ja erityyppinen liikenne. Käytetään tiedostomuotona
samaa csv- eli comma separated values -muotoa kuin Qvisén. (Qvisén (2020).)

Pyritään pitämään standarditiedosto mahdollisimman suppeana, eli jätetään pois
kaikki sellainen tieto, mistä ei tiedoston lukemisessa ja väsymislaskennassa ole suo-
raan hyötyä. Qvisénin standarditiedostossa on paljon tieliikenteeseen ja B-WIM-
mittaustapaan liittyvää tietoa, jota ei rautatiesiltoja tutkittaessa luonnollisesti voi
käyttää. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi ajoneuvon ajokaista, pyörien tyyppi, vir-
hekoodi sekä sijainti sivuttaissuunnassa. Merkittävin ero VEKU-mittauspisteen ja
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Qvisénin tutkiman B-WIM-laitteiston välillä on se, että B-WIM sijaitsee sillalla ja
sillä pystyy suoraan mittaamaan sillan kuormitusta. VEKU-piste ei sijaitse sillalla,
eikä sen avulla voi tietää, onko esimerkiksi jollain kaksi- tai useampiraiteisella sillal-
la ollut kerrallaan useampi juna. Pyörävoimailmaisimen tärkein tehtävä tämän työn
kannalta onkin vain tunnistaa junan tiedot ja akselien lukumäärä sekä mitata junan
akselipainot. Qvisén on myös valinnut yhdeksi tallennettavaksi suureeksi vallitsevan
lämpötilan, joka tässä työssä kuitenkin jätetään pois, sillä se ei tällä hetkellä ole
näissä laskelmissa merkittävä tieto.

Akselivälien sijaan on koordinaatiston kannalta käytännöllisempää ilmoittaa kunkin
akselin etäisyys ensimmäisestä akselista. Näin saadaan helpommin selvitettyä ak-
selien paikat kullakin ajanhetkellä. Akselien etäisyyksiä ei ole VEKU-datassa suo-
raan, vaan ne löytyvät laakereiden kuumakäyntivalvonnasta saatavasta datasta, eli
LAKU-datasta. VEKU- ja LAKU-datojen ohitustietoja pystyy yhdistämään siten,
että samaan taulukkoon saa junan akselipainot ja akselien etäisyydet ensimmäiseen
akseliin. Saman rataosan VEKU- ja LAKU-pisteet voivat sijaita kaukana toisistaan,
jolloin muutokset junan kokoonpanoon näiden välillä ovat mahdollisia, mikä voi ai-
heuttaa ongelmia tilastoinnissa, sillä saman junan kokoonpanosta olisi tällöin ris-
tiriitaista tietoa. Tämän takia se LAKU-mittauspiste, josta kaluston akselien etäi-
syysdata tulee, on hyvä valita mahdollisimman läheltä pyörävoimailmaisinta.

Paltamon pyörävoimailmaisinta lähin laakereiden kuumakäynti-ilmaisin sijaitsee Mies-
lahdella. Väyläviraston Ratainfratietojen hallintajärjestelmästä nähdään, että näi-
den ratakohteiden välillä kulkee vain yksi raide, ja kohteiden etäisyys on noin neljä
kilometriä (Väylävirasto (2022)). Mittauspisteiden välillä ei myöskään ole rautatiea-
semaa tai muuta pysähdyspaikkaa, jossa kokoonpanomuutoksia voisi tapahtua. Tie-
tokannassa on joistakin junista useamman eri LAKU-pisteen keräämää dataa, joten
suodatetaan pois kaikki muut pisteet paitsi Mieslahti. Tämänkin jälkeen joidenkin
junien tiedot ovat tietokannassa kahteen kertaan, mutta tämän ongelman voi korjata
standardisointivaiheessa.

Muodostetaan tiedosto Qvisénin tapaan siten, että yhden ajoneuvon tiedot ovat
yhdellä rivillä. Näin saadaan helposti eroteltua junat toisistaan. Väsymislaskenta
täytyy suorittaa juna kerrallaan, sillä se antaa sillan jännityksistä totuudenmukai-
simman kuvan. Tilanteet, joissa useampiraiteisella sillalla on kerrallaan useampi
juna, täytyy tarkastella tapauskohtaisesti, sillä pyörävoimailmaisin ei pysty anta-
maan tarkkaa tietoa siitä, mihin aikaan juna saapuu sillalle. Sen sijaan olisi mah-
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dollista laskea todennäköisyys sille, että junat kohtaavat sillalla. Tämän työn case-
tutkimuksessa käsitellään yksiraiteista Kiehimänjoen ratasiltaa, joten jätetään useam-
piraiteiset sillat vähemmälle huomiolle.

Standarditiedostossa voisi junan tunnisteen sijoittaa ensimmäiseen sarakkeeseen, sil-
lä kaikki yhteen junaan liittyvät tiedot on sidottu samaan tunnisteeseen. Toisessa sa-
rakkeessa voisi olla junan aikaleima, jossa kellonaika on Tableau-analytiikkaportaalin
esitystavan vuoksi esitetty 12 tunnin esitystavalla. Aikaleiman avulla voidaan datas-
ta rajata tarvittaessa esimerkiksi vain yhden päivän junien kulkutiedot.

Junien mahdolliset pyöräviat aiheuttavat kiskoihin ja rakenteisiin suuria hetkellisiä
iskukuormituksia, jotka voivat olla kevyilläkin akseleilla yli kolmensadan kilonew-
tonin suuruisia. Lovipyörät ovat kuitenkin hyvän valvonnan takia niin harvinaisia,
että niiden vaikutus siltarakenteiden väsymiseen on vähäinen. Jätetään iskuvoimien
analysointi siis tästä standardisoinnista pois.

Kunkin junan akseleiden kokonaislukumäärä ei ole laskennan kannalta olennainen
tieto, mutta se on hyvä sisällyttää standarditiedostoon, sillä sen avulla tietoa on hel-
pompi lukea eri ohjelmistoihin. Jos tiedostossa on ensin lueteltuna akselipainot ja
niiden perään akselien etäisyydet ensimmäisestä akselista, auttaa akselien lukumää-
rä hahmottamaan, missä kohtaa akselipainot vaihtuvat etäisyyksiin. Sisällytetään
tiedostoon myös junien kokonaismassat ja junatyypit, jotta voidaan laskea työn toi-
sen osion vaurioastevertailua varten matkustaja- ja tavarajunien bruttotonnit.

Tiedostosta on myös käytävä ilmi, miltä mittauspisteeltä data on, sillä näin saadaan
kyseisen rataosuuden sillat yhdistettyä oikeaan dataan. Tämä tieto voisi olla esillä
jo tiedoston nimessä. Nimessä voisi olla myös maininta, miltä vuodelta tiedot ovat.
Esimerkiksi Paltamon pyörävoimailmaisimelta saatu vuoden 2020 dataa sisältävä
tiedosto voisi olla nimeltään Paltamo-Finland-2020.csv.

Dynaaminen suurennuskerroin on detaljikohtainen tieto ja sitä ei voi laskea pyö-
rävoimailmaisimelta saatavilla tiedoilla. Se on kuitenkin laskennan kannalta hyvin
merkittävä tieto, joten varataan sille paikka standarditiedostoon. Annetaan dynaa-
miselle suurennuskertoimelle oletusarvoksi 1, jonka voi laskentaa varten muuttaa
jälkikäsittelyvaiheessa.

Tulevaisuutta ja myöhempiä tarpeita varten standarditiedostoon olisi hyvä vielä si-
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sällyttää tyhjiä sarakkeita, joihin voidaan tallentaa hyödyllistä dataa. Lisätään tie-
dostoon viisi saraketta, joiden nimet ovat Empty 1 - 5. Näin standardisointialgorit-
mien muokkaus käy tulevaisuudessa helpommin, jos tiedostoon halutaan sisällyttää
jotain dataa, mitä siellä ei vielä ole. Taulukossa 3 on listattuna kaikki standarditie-
dostoon tallennettavat suureet yksikköineen.

Taulukko 3. Standarditiedostoon tallennettava data.
Sarake Selite Yksikkö

1 Tunniste -
2 Aikaleima -
3 Dynaaminen suurennuskerroin -
4 Junatyyppi -
5 Kokonaismassa t

6. . . 10 Tyhjät muistipaikat -
11 Akselien lukumäärä N -

12...N + 11 Akselipainot kN
N + 12...2N + 11 Akselien etäisyys ensimmäisestä m

Tableau-analytiikkaportaalista nähdään, että viimeisten neljän vuoden aikana suu-
rin yksittäisen junan akselimäärä on Vainikkalan VEKU-asemalla havaittu 360 ak-
selia. Tällaisen junan tietojen tallentamiseen standardimuotoon tarvittaisiin siis
2 · 360 + 12 = 732 saraketta

4.1.2 Standardisointi

Edellisessä kappaleessa määriteltiin tallennettavalle datalle haluttu standardimuoto.
Luodaan nyt algoritmi, jolla Väyläviraston Tableau-analytiikkaportaalista ladattu
data muunnetaan haluttuun muotoon. Jokaisen junan jokainen akseli on esitetty
omalla rivillään, ja täten tiedosto on todella pitkä ja sisältää paljon turhaa tietoa.
Ei ole järkevää esittää junakohtaisia tietoja jokaiselle akselille erikseen, koska ne ovat
saman junan kaikille akseleille samat. Tämän muotoisesta datasta on myös hyvin
vaikea etsiä tietoa jostain tietystä junasta, koska junia ei ole muotoilulla eroteltu
toisistaan mitenkään.

Luodaan standardisointia varten Python-koodi, joka lukee tietoja Kuvan 31 mukai-
sesta csv-tiedostosta. Koska osa junista esiintyy tiedostossa jostain syystä useaan
kertaan, järjestetään junat ladattavaan tiedostoon aikaleiman perusteella, jolloin
saman junan kopiot ovat aina peräkkäin. Standardisoimistoimenpiteessä verrataan
kahta peräkkäistä junaa keskenään, ja jos niillä on sama aikaleima ja kokonaismassa,
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hypätään jälkimmäisen junan yli ja siirrytään seuraavaan. Tunniste, aikaleima, ju-
natyyppi ja akselien lukumäärä tallennetaan standarditiedostoon sellaisenaan. Muu-
tetaan kokonaismassa kilogrammoista tonneiksi ja akselipainot kilonewtoneiksi sekä
etäisyydet millimetreistä metreiksi. Akselipainot ja akselien etäisyydet halutaan kir-
joittaa tiedostoon siten, että rivillä on ensin akselipainot peräkkäisissä soluissa ja
niiden perässä kunkin akselin etäisyys ensimmäisestä. Ensimmäinen etäisyys on 0.
Kirjoitetaan nämä tiedot sekä dynaaminen suurennuskerroin uuteen csv-tiedostoon,
jonka nimi on tässä tapauksessa Paltamo-Finland-2020.csv. Kuvassa 32 on esimerkki
standarditiedostossa olevasta datasta.

Kuva 31. Ote analytiikkaportaalista ladatuista tiedoista. Tiedosto on ladattava .csv-
muodossa ja enkoodattava muotoon UTF-8.

Kuva 32. Ote standarditiedostosta.

Laskennassa tullaan myöhemmin tarvitsemaan myös ominaisväsytysjunia, joten luo-
daan niitä varten tiedosto Ominaisjunat.csv, johon kirjataan käsin ominaisjunien tie-
dot standardimuodossa. Näin samat laskennat, jotka suoritetaan todelliselle liiken-
teelle voidaan myös tehdä ominaisväsytysjunille. Merkitään ID-sarakkeeseen omi-
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naisjunan tunnus, esimerkiksi M1900, ja jätetään aikaleima-sarake tyhjäksi. Näin
voitaisi mallintaa myös esimerkiksi erikoiskuljetusjunia analyysiohjelman käyttöön.

4.2 Väsymislaskentaohjelma

Rautatiedatan standardisoinnissa oli yhtenä tavoitteena se, että dataa olisi helpom-
pi käyttää esimerkiksi siltojen väsymistarkasteluissa, kun halutaan seurata rautatie-
siltojen käyttöastetta tai liikenteen väsyttävyyttä kyseisellä rataosalla. Näytetään
seuraavaksi, miten edellä kehitettyä standardimuotoa voidaan käyttää hyväksi da-
tan jatkokäsittelyssä. Luodaan Python-ohjelma, jolla lasketaan sillan detaljin vau-
rioaste standardimuotoista dataa käyttäen.

Ohjelmaan täytyy syöttää rautatiedatan lisäksi myös tiedot detaljin vaikutusviivas-
ta sekä väsymisluokasta. Vaikutusviiva luetaan csv-tiedostosta, jonka ensimmäinen
sarake sisältää pistevoiman sijainnin metreinä ja toinen sarake voiman aiheuttaman
jännityksen tarkastelupisteessä megapascaleina. Vaikutusviivan pisteet voi laskea
esimerkiksi elementtilaskentaohjelmalla ja sen määrittämiseen tulee tässä tapauk-
sessa käyttää 100 kilonewtonin suuruista pistevoimaa. Pisteistä muodostetaan jat-
kuva funktio käyttäen lineaarista interpolaatiota. Näin ollen ei ole määrätty, kuinka
tiheässä pisteiden tulisi olla, kunhan niitä on sen verran paljon, että monimutkai-
senkaan vaikutusviivan tarkkuus ei kärsi.

Aluksi ohjelma laskee väsymisrajat ∆σD:n ja ∆σL:n käyttäen käyttäjän antamaa
väsymisluokkaa ∆σC ja ohjelmaan määritettyä materiaaliosavarmuutta γMf = 1,15.
Junien tiedot ja dynaaminen suurennuskerroin luetaan standarditiedostosta juna
eli rivi kerrallaan. Akselipainot ja akselien etäisyydet tallennetaan erillisiin listoi-
hin. Juna ajetaan vaikutusviivan yli puolen metrin askeleilla, kuten kappaleen 3.2.3
esimerkissä, ja ohjelman sisäinen funktio laskee jokaisen askeleen aiheuttaman jän-
nityksen. Nämä jännitykset, eli detaljin jännityshistoria askeleittain tallennetaan
listaan. Kuvassa 33 on esitetty jännityshistorian laskentaa varten kehitetyt funktiot.
Kuva 34 esittää esimerkkinä yhden 64-akselisen tavarajunan aiheuttamat jännitys-
vaihtelut. Juna on oletettavasti tyhjä, sillä sen vaunujen akselipainot ovat pääosin
viidestä kuuteen tonnia. Tämä juna aiheuttaa ylityksellään detaljiin 0,000000364:n
suuruisen vaurioasteen. Kyseisen detaljin alempi väsymisraja on ∆σL = 24,98 MPa,
joten kuvasta nähdään, että detaljin väsymiseen tämän junan kohdalla vaikuttavat
vain kuvaajan vasemmassa laidassa olevat kaksi suurta piikkia.
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Kuva 33. Funktiot jännityshistorian laskentaa varten.

Kuva 34. Tyhjän 64-akselisen tavarajunan aiheuttama jännitysvaihtelu.
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Rainflow-analyysiä varten on asennettava Python Package Index -sivustolta rainflow-
sovellus, jonka count_cycles-funktio laskee jännityshistoriasta jännitysvaihteluvä-
lit ja niiden lukumäärät (Python Package Index (2021)). Vaihteluvälit lajitellaan
väsymisrajojen ∆σD ja ∆σL mukaan ja niistä lasketaan vaihteluvälikohtaiset kes-
toiät. Näillä tiedoilla voidaan nyt laskea junan aiheuttama väsymisvaurio. While-
silmukalla saadaan käytyä läpi kaikki tiedoston junat ja summattua väsymisvauriot
yhteen. Ohjelman rakenne on esitetty Kuvassa 35. Lopuksi piirretään vielä kuvaaja
kumulatiivisesta väsymisvauriosta, jotta nähdään, miten liikenteen väsyttävyys ajan
mittaan muuttuu.

Kuva 35. Kaavio väsymislaskentaohjelman rakenteesta. Kaaviossa Dj tarkoittaa ju-
nan j aiheuttamien jännitysvaihteluiden i aiheuttamaa vaurioastetta.

Väsymislaskentaohjelmaa testattiin ajamalla se samalla junalla ja vaikutusviivalla
kuin kappaleiden 3.2.3 ja 3.2.4 esimerkki. Saadut arvot ja välitulokset olivat las-
kentatarkkuuden rajoissa samoja kuin käsinlasketussa esimerkissä, joten voidaan
täten olettaa, että koodi toimii. Myös rainflow-analyysin suorittava funktio testat-
tiin syöttämällä ohjelman laskemia jännityshistorioita muihin laskentaohjelmiin, ja
koska tulokset olivat samoja, voidaan tätä funktiota pitää luotettavana.
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4.3 Todellinen liikenne ja ominaisväsytysjunat

Tässä osiossa tutkitaan, miten hyvin Antti Artukan luomat 2000-luvun ominaisvä-
sytysjunat vastaavat Paltamon pyörävoimailmaisimen ohittaneen todellisen liiken-
teen väsyttävyyttä. Tarkastellaan Paltamossa sijaitsevaa Kiehimänjoen ratasiltaa,
joka on esitetty Kuvassa 36 ja sen sekundääripalkin alalaippaa, jonka havaittiin
muutama vuosi sitten olevan altis väsymisvauriolle. Lasketaan tässä työssä tehdyllä
väsymislaskentaohjelmalla kuukauden ajalta sillan yli kulkeneen raideliikenteen ai-
heuttama väsymisvaurio ja verrataan sitä teoreettiseen liikenteeseen, joka koostuu
ominaistavara- ja ominaismatkustajajunista, joiden bruttotonnit täsmäävät todelli-
sen liikenteen kanssa. Ominaisväsytysjunien aiheuttaman väsymisvaurion tulisi olla
samaa suuruusluokkaa kuin todellisen liikenteen, ja mielellään vähän enemmän, sillä
arvioissa olisi hyvä olla hieman ylimääräistä varmuutta.

Kuva 36. Kiehimänjoen ratasilta (Taitorakennerekisteri (2021)).
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4.3.1 Kiehimänjoen ratasilta

Kiehimänjoen ratasilta on Paltamossa sijaitseva teräksinen ristikkosilta, jonka jän-
neväli on 84 metriä ja rautaosien paino 456 tonnia. Se on yksi pisimpiä 1900-luvulla
Suomessa rakennettuja yksijänteisiä siltoja, ja siinä kulki alkuun rautatieliikenteen
lisäksi myös maantieliikennettä. Silta on alunperin valmistunut vuonna 1930, mutta
se tuhoutui jatkosodassa vuonna 1944, kun se räjäytettiin jokisuiston pohjalle. Tu-
houtunut silta näkyy Kuvassa 37. Sodan jälkeen silta korjattiin samanlaiseksi kuin
ennen. (Hyttinen (1995).)

Kuva 37. Kiehimänjoen ratasilta tuhoutuneena jatkosodassa vuonna 1944 (Viluksela
(1944)).

Kiehimänjoen ratasillalle suoritettiin vuonna 2020 käyttöikälaskelmia, joiden tar-
koituksena oli löytää laskennallisesti kriittiset rakenneosat erikoistarkastusta varten.
Tutkimuksessa huomattiin, että sekundäärisen pituuskannattajan vetolaippojen las-
kennallinen käyttöikä oli jo tiensä päässä, sillä useassa tarkastelupisteessä käyttöas-
teen havaittiin olevan jo yli 1, jolloin väsymisvaurion riski alkaa olla jo todellinen.
Erikoistarkastuksessa väsymissäröjä ei vielä löytynyt, mutta palkit päädyttiin kui-
tenkin vahventamaan alalaipan alapintaan kiinnitettävillä lisälevyillä. (Taitoraken-
nerekisteri (2021).)
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Tutkitaan tämän työn case-tutkimuksessa Kiehimänjoen ratasillan vahventamaton-
ta sekundäärisen pituuskannattajan vetolaippaa. Lasketaan työn ohessa kehitetyllä
väsymislaskentaohjelmalla detaljin käyttöaste käyttäen standardisoitua todellisesta
liikenteestä saatua tietoa ja verrataan tuloksia ominaisväsytysjunien aiheuttamaan
laskennalliseen väsymiseen. Kuvassa 38 näkyy sillan alapuoli, jossa sekundääriset
pituuskannattajat ovat keskellä kulkevat kaksi sillan suuntaista palkkia.

Kuva 38. Kiehimänjoen ratasilta alhaaltapäin (Taitorakennerekisteri (2021)).

Määritetään sekundäärisen pituuskannattajan määräävä pituus LΦ standardin SFS-
EN 1991-2 taulukon 6.2 avulla. Kyseessä on teräsrakenteinen arina, eli avoin kansi
ilman tukikerrosta. Oletetaan, että pituuskannattajat toimivat jatkuvan arinan ra-
kenneosana, jolloin niiden määräävä pituus on 3 kertaa poikkipalkkiväli. (SFS-EN
1991-2 (2004).)

Taitorakennerekisteristä löytyy Kiehimänjoen ratasillan piirustuksia, joista käy ilmi,
että poikkipalkkiväli on 7 m. Näin ollen detaljin määräävä pituus on 3 · 7 m = 21 m.
Määräävää pituutta tarvitaan myöhemmin sillan dynaamisen suurennuskertoimen
laskennassa.
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4.3.2 Todellinen liikenne

Valitaan tarkastelukuukaudeksi vuoden 2020 lokakuu. Ladataan Väyläviraston ana-
lytiikkaportaalista Paltamon pyörävoimailmaisimen ohitustiedot tuolta kuukaudelta
ja luetaan ne standarditiedostoon. Lasketaan kappaleessa 4.2 esitellyllä väsymislas-
kentaohjelmalla kyseisen kuukauden aikana sillan yli kulkeneen liikenteen aiheutta-
ma teoreettinen väsymisvaurio.

Laskentaa varten täytyy selvittää dynaaminen suurennuskerroin tutkittavalle detal-
jille. Liikenteen suurin sallittu nopeus sillalla oli tarkasteluajankohtana ollut v =

50 km/h vuodesta 2012 lähtien, mutta käytetään näissä laskuissa tätä edeltänyttä
nopeutta v = 90 km/h. Yhtälön (3) mukaan suurennuskerroin lasketaan seuraavasti:

ΦD = 1 + 0,5(ϕ′ + 0,5ϕ′′),

missä
ϕ′ =

K

1−K +K4
.

Edellisessä kappaleessa määritettiin määrääväksi pituudeksi LΦ = 21 m, jolloin

K =
v

47,16L0,408
Φ

=
90/3,6 m/s

47,16 · (21 m)0,408
= 0,153.

Näin ollen
ϕ′ =

0,153

1− 0,153 + 0,1534
= 0,181

Lisäksi
ϕ′′ = 0,56e−

L2
Φ

100 = 0,56e−
(21 m)2

100 = 0,00681,

jolloin dynaaminen suurennuskerroin

ΦD = 1 + 0,5(0,153 + 0,5 · 0,00681) = 1,08.

Detaljin väsymisluokka on tässä tilanteessa ∆σC = 71 MPa. Ajetaan väsymislasken-
taohjelma näillä tiedoilla. Alla on Kuvassa 39 esitetty kuvaajat detaljin vaikutusvii-
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vasta sekä väsymisvaurion kertymästä tutkittavan kuukauden aikana. Väsymisvau-
rion kertymän kuvaaja on melko tasaisesti kasvava, sillä yhden kuukauden aikana ei
liikenteen väsyttävyydessä pitäisi tapahtua merkittäviä muutoksia. Detaljin vaurio-
asteen kasvuksi lokakuun 2020 aikana saatiin 0,00313.

Kuva 39. Vasemmalla tutkittavan detaljin vaikutusviiva 100 kN akselikuormalle il-
man dynaamista suurennuskerrointa ja oikealla väsymisvaurion kertymä lokakuun
2020 aikana.

4.3.3 Bruttotonnit ja ominaisväsytysjunat

Ominaisväsytysjunien käyttöä varten tarvitaan pyörävoimamittauspisteellä tarkas-
teltavan kuukauden aikana mitatut matkustaja- ja tavarajunien bruttotonnit. Stan-
darditiedostossa on kullekin junalle ilmoitettu kokonaismassa ja junan tyyppi, joten
sieltä voidaan erotella matkustaja- ja tavarajunien kokonaismassat. Analytiikkapor-
taalista löytyy kuitenkin ’passenger’- ja ’cargo’-tyyppien lisäksi muitakin junia, jotka
voivat olla esimerkiksi pelkkiä vetureita, huoltojunia tai junia, joiden tyyppiä ei ole
tunnistettu. Koska ominaisväsytysjunia on vain matkustaja- ja tavarajunille, jaetaan
muiden kulkuneuvojen bruttotonnit matkustaja- ja tavarajunille siten, että niiden
bruttotonnien suhde pysyy samana.

Tarvittavat 2000-luvun ominaisjunien lukumäärät saadaan jakamalla edellä laskettu-
jen tavara- ja matkustajajunien bruttotonnit ominaisjunien kokonaispainoilla. Teh-
dään ominaisjunien lukumäärien laskentaa varten Python-ohjelma, joka lukee stan-
darditiedostosta kunkin junan tyypin, jaottelee junat matkustaja-, tavara- ja muihin
juniin sekä laskee kunkin luokan junien kokonaispainot yhteen. Ohjelma myös jakaa
muiden junien tonnit matkustaja- ja tavarajunien bruttotonneihin. Tämän jälkeen
bruttotonnit jaetaan 2000-luvun ominaismatkustajajunan M2000 ja ominaistavara-
junan T2000 kokonaispainoilla. Ohjelma tulostaa kummankin ominaisjunan luku-
määrän. Tämän tapauksen bruttotonnit ja ominaisjunien lukumäärät on ilmoitettu
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alla olevassa taulukossa 4.

Taulukko 4. Lokakuun 2020 bruttotonnit ja niitä vastaavat ominaisjunien määrät.
Bruttotonnit (t) Ominaisjunien lukumäärä

Matkustajajunat 79291,6 142
Tavarajunat 924202,2 624

Luodaan kappaleessa 4.2 esiteltyä väsymislaskentaohjelmaa muokkaamalla ohjelma,
joka laskee ominaisjunien M2000 ja T2000 aiheuttamat väsymisvauriot detaljissa ja
kertoo ne edellä lasketuilla ominaisjunien lukumäärillä. Tätä varten täytyy ominais-
junien tiedot kirjoittaa standarditiedostomuotoon. Kuukauden todellista liikennettä
vastaavien ominaisjunien aiheuttamaksi väsymisvaurioksi saadaan täten 0,00409.

4.4 Väsytyshistoria ominaisväsytysjunilla

4.4.1 Bruttotonneista ominaisväsytysjunat

Mitattua rautateiden akselikuormadataa on Suomessa saatavilla vain 2010-luvulta
lähtien. Tätä ennen kulkenutta liikennettä täytyy arvioida ominaisväsytysjunien
avulla. Arviointi tapahtuu samalla periaatteella kuin edellisessä kappaleessa, mutta
ominaisjunien valinnassa on huomioitava ajanjakso, jolla kulkeneen liikenteen väsyt-
tävyyttä halutaan mallintaa.

Rataosan bruttotonnit jaetaan ominaisjunien mukaan 25 vuoden ajanjaksoihin, eli
vuosille 1900 - 1924, 1925 - 1949, 1950 - 1974, 1975 - 1999 ja 2000 - 2024. Tämän
lisäksi eritellään matkustaja- ja tavarajunien bruttotonnit. Kunkin ajanjakson ja
junatyypin bruttotonnit jaetaan kyseisen ajanjakson ominaisjunan kokonaispainol-
la, jolloin saadaan tarvittavat ominaisjunien lukumäärät. Lasketaan kehitetyllä vä-
symislaskentaohjelmalla kunkin ominaisväsytysjunan aiheuttama väsymisvaurio ja
kerrotaan ne väsytysjunien lukumäärällä. Näistä tuloksista voidaan esittää esimer-
kiksi vauriosumma aikakausittain ja kumulatiivinen vauriosumma aikakausittain.

Kiehimänjoen ratasillan vuoden 2020 käyttöikälaskelmat tehtiin vuonna 2020 Mathcad-
ohjelmalla. Tuolloin oli tiedossa rataosan bruttotonnit vuoteen 2018 asti. Suoritetaan
samat laskelmat Pythonilla sekundäärisen pituuskannattajan vetolaippojen heikoim-
malle pisteelle, joka käyttöikälaskelmissa löydettiin. Luodaan taas aiempaa koodia
muokkaamalla ohjelma, johon syötetään tavara- ja matkustajajunien bruttotonnit
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aikakausittain. Ohjelma lukee standardimuotoisesta tiedostosta ominaisjunien tiedot
ja laskee kunkin junan todellista liikennettä vastaavan lukumäärän. Ominaisjunatie-
dostoa luotaessa on otettava huomioon, että dynaaminen suurennuskerroin riippuu
kulloinkin käytettävästä ominaisjunasta, sillä eri aikakausina junien suurimmat no-
peudet sillalla ovat vaihdelleet. Dynaamiset suurennuskertoimet on siis laskettava
jokaiselle junalle erikseen yhtälön (3) mukaisesti ja lisättävä ominaisjunatiedostoon
käsin. Aikakausien junien suurimmat nopeudet ja niillä lasketut dynaamiset suuren-
nuskertoimet tutkittavalla sillalla ja detaljilla on esitetty taulukossa 5.

Taulukko 5. Tutkimuksessa käytetyt junien sallitut maksiminopeudet vmax sillalla ja
niitä vastaavat dynaamiset suurennuskertoimet Φf aikakausittain.

vmax Φf

M1900 60 1,06
M1925 80 1,07
M1950 90 1,08
M1975 90 1,08
M2000 90 1,08
T1900 40 1,04
T1925 40 1,04
T1950 60 1,06
T1975 80 1,07
T2000 90 1,08

4.4.2 Detaljin vaurioaste aikakausittain

Kun ominaisjunien lukumäärät on selvitetty, lasketaan kunkin ominaisjunan yliajon
aiheuttama väsymisvaurio detaljissa. Saadut tulokset kerrotaan kutakin vaurioas-
tetta vastaavan ominaisjunan lukumäärällä. Tulostetaan lopuksi tiedot vauriosum-
masta aikakausittain sekä kumulatiivisena. Taulukossa 6 on esitetty aikakausittaiset
ja kumulatiiviset vauriosummat tästä tutkimuksesta. Lisäksi liitteessä 4 on esitetty
bruttotonnit aikakausittain ja junatyypeittäin sekä niistä lasketut ominaisjunien lu-
kumäärät. Kuvaajat kunkin ominaisväsytysjunan aiheuttamista jännitysvaihteluista
löytyvät liitteestä 5.

Taulukko 6. Detaljin aikakausittaiset ja kumulatiiviset vauriosummat.
1900- 1925- 1950- 1975- 2000-
1924 1949 1974 1999 2018

Aikakausikohtainen
vauriosumma 0,0 0,005 0,019 0,303 0,671
Kumulatiivinen
vauriosumma 0,0 0,005 0,024 0,327 0,998
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5 TULOSTEN TARKASTELU

5.1 Todellinen liikenne ja ominaisväsytysjunat

Edellisessä kappaleessa laskettiin vuoden 2020 lokakuun aikana Paltamon pyörä-
voimamittauspisteen ylittäneen junaliikenteen aiheuttama väsymisvaurio Kiehimän-
joen ratasillan pituussuuntaisen sekundäärikannattimen alalaipan kriittisimpään pis-
teeseen. Laskennat tehtiin myös ominaisväsytysjunilla, joiden määrä laskettiin ja-
kamalla tuon kuukauden tavara- ja matkustajajunien bruttotonnit ominaistavara-
ja ominaismatkustajajunien kokonaismassoilla. Todellisen liikenteen aiheuttamaksi
vaurioasteeksi saatiin 0,00313 ja ominaisväsytysjunien aiheuttamaksi 0,00409. Näh-
dään siis, että ominaisjunat aihauttavat kyseisen rataosan liikenteeseen verrattuna
hieman suuremman väsymisvaurion. Tutkitaan seuraavaksi, kuinka paljon varmuut-
ta ominaisväsytysjunien väsyttävyydessä näiden tuloksien mukaan on.

Vaurioasteiden suhde on 0,00409/0,00313 = 1,31, eli tässä tapauksessa ominaisjunil-
la laskettu vaurioaste on noin 31 % suurempi kuin todellisen liikenteen aiheuttama.
Tämä tuntuu melko suurelta erolta, mutta tarkastellaan vielä, mitä tämä tarkoittaa
jännitysvaihteluvälien osalta. Muokataan hieman kappaleessa 3.2.4 esiteltyä vaurio-
asteen kaavaa (6) käyttäen vaihteluvälikohtaisten kestoikien kaavoja (4) ja (5):

D =
n∑
i=1

ni
Ni

=
k−1∑
i=1

ni
2 · 106

∆σ3
i

∆σ3
C

+
n∑
i=k

ni
5 · 106

∆σ5
i

∆σ5
D

, (7)

missä

1 ≤ i ≤ k − 1, kun ∆σi ≥ ∆σD ja

k < i ≤ n, kun ∆σD > ∆σi ≥ ∆σL.

Yhtälöstä (7) nähdään, että tutkittavan kappaleen vaurioaste D kasvaa eksponenti-
aalisesti jännitysvaihteluiden ∆σi kasvaessa. Lasketaan tätä tietoa hyväksikäyttäen
arvio siitä, minkä verran varmuutta ominaisväsytysjunien aiheuttamissa jännitys-
vaihteluissa on.

Oletetaan, että ominaisväsytysjunien jännitysvaihteluväleissä on varmuutta kertoi-
men a verran siten, että ne ovat muotoa a∆σi, kun todellisen liikenteen jännitysvaih-
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telut ovat ∆σi. Nyt ominaisväsytysjunien aiheuttama vaurioaste Domi on yhtälöä (7)
soveltaen

Domi =
k−1∑
i=1

ni
2 · 106

(a∆σi)
3

∆σ3
C

+
n∑
i=k

ni
5 · 106

(a∆σi)
5

∆σ5
D

=a3

k−1∑
i=1

ni
Ni

+ a5

n∑
i=k

ni
Ni

= 1,31 ·Dtod,

missä Dtod on todellisella liikenteellä laskettu vaurioaste. Tästä saadaan varmuusker-
toimelle a raja-arvot, sillä a on suurimmillaan silloin, kun n = k−1 ja pienimmillään,
kun k = 1. Näin kertoimelle a saadaan yläraja

a3 ≤ 1,31 ⇒ a ≤ 1,09

ja alaraja
a5 ≥ 1,31 ⇒ a ≥ 1,05.

Ominaisväsytysjunien aiheuttamissa jännityksissä on siis noin 5 − 9 % varmuutta.
Tästä nähdään, että ominaisjunat kuvaavat melko hyvin ainakin Oulu-Kontiomäki-
rataosalla viime vuosina kulkeneen liikenteen väsyttävyyttä. Olisi kuitenkin hyvä
tutkia muitakin rataosia, sillä yhden sillan väsymistä ei tietenkään voi yleistää Suo-
men kaikkiin rataosiin.

Ominaisväsytysjunien käytöstä löytyy hyvin vähän tietoa, eikä niiden väsyttävyy-
destä verrattuna todelliseen liikenteeseen löydy aiempia tutkimuksia. Tässä työssä
esitellyillä menetelmillä voisi helposti tutkia muidenkin rataosien liikennettä ja yleis-
tää täten tulokset koskemaan Suomen koko rataverkkoa. Jos jollain rataosalla huo-
mattaisi todellisen liikenteen olevan väsyttävämpää kuin ominaisväsytysjunat, voisi
tämän tuloksen ottaa huomioon kyseisen rataosan siltojen väsytyshistorian lasken-
nassa, jotta tulokset eivät jäisi epävarmalle puolelle.

Väsymislaskentaohjelman laskentatehokkuus ei vielä ole erityisen hyvä, joten sillä
meni noin 10 minuuttia laskea kuukauden liikenteen aiheuttama vaurioaste tutkitta-
vassa detaljissa. Laskentatehokkuutta voisi parantaa esimerkiksi tutkimalla, voisiko
vaikutusviivaa lyhentää, sillä raskain operaatio ohjelmassa on akselien siirtely vaiku-
tusviivan yli jännitysvaihteluiden saamiseksi. Tässä työssä tutkitun detaljin vaiku-
tusviiva on yli 85 metriä pitkä, mutta kuten kuvasta 39 nähdään, vain noin kahden-
kymmenen metrin matkalla tapahtuu merkittäviä jännitysvaihtluita. Kun avataan
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vaikutusviivan lähtötiedosto, nähdään, että noin 17 metristä alkaen jännitysten it-
seisarvot jäävät 0,03 megapascalin alapuolelle. Jos vaikutusviivan pituuden pudot-
taisi viidesosaan alkuperäisestä, lyhenisi laskenta-aika kolmas- tai jopa neljäsosaan,
ja tässä tapauksessa ero pidemmällä vaikutusviivalla laskettuun vaurioasteeseen nä-
kyisi vasta kuudennessa desimaalissa. Näin ollen, mikäli vaikutusviivasta on mah-
dollista jättää alku- tai loppupään hyvin lähellä nollaa olevat arvot pois, kannattaa
se tehdä.

5.2 Väsytyshistoria ominaisväsytysjunilla

Kiehimänjoen ratasillan sekundäärisen pituuskannattajan vetolaipan kriittiselle pis-
teelle tehdyssä väsymislaskennassa huomattiin, että detaljin vaurioaste vuoden 2018
lopussa oli jo 0,998, mikä tarkoittaa, että se oli jo aivan käyttöikänsä päässä. Kuvassa
40 on esitetty detaljin kumulatiivinen vauriosumma 1900-luvun alusta vuoteen 2018.
Kuvasta ja kappaleen 4.4.2 taulukosta 6 nähdään, että yli 90 prosenttia vaurioas-
teesta on aiheutunut vuoden 1975 jälkeen. Näin ollen tätä aiemman liikenteen voisi
jopa jättää huomiotta tarkasteltaessa tätä siltaa, lopputuloksen juuri muuttumatta.

Kuva 40. Väsymisvaurion kertymä vuosina 1900-2018.

Detaljin väsymisluokka oli ∆σC = 71 MPa, joten sen alempi väsymisraja oli ∆σL =

0,737 ·0,549 ·71 MPa = 28,73 MPa. Liitteessä 5 esitellyistä ominaisväsytysjunien jän-
nityshistoriakäyristä nähdään, että ennen vuotta 1975 jokaisen ajanjakson ominais-
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junat ovat kukin aiheuttaneet yhdellä yliajollaan detaljiin vain yhden alempaa vä-
symisrajaa suuremman jännitysvaihtelun. Näitä myöhempää liikennettä kuvaavien
ominaisväsytysjunien jännityshistoriakäyrät sisältävät huomattavasti enemmän vä-
symisen kannalta merkittäviä jännitysvaihteluita. Tarkastelemalla yksittäisten omi-
naisväsytysjunien yliajojen aiheuttamia vaurioasteita suhteutettuina kunkin omi-
naisjunan kokonaispainoon huomataan, että tämä suhde on vuoden 1975 jälkeisillä
junilla keskimäärin jopa kymmenkertainen vanhempiin juniin verrattuna. Tämä se-
littää kasvaneiden bruttotonnien lisäksi osaltaan sen, miksi ominaisjunilla kuvattu
liikenne on vuodesta 1975 alkaen ollut selvästi väsyttävämpää kuin ennen sitä.

Edellisessä kappaleessa huomattiin, että ominaisväsytysjunilla lasketussa vaurio-
asteessa on vuonna 2020 ollut 0,31/1,31 = 0,237 = 23,7 % varmuutta. Taulu-
kosta 6 nähdään, että detaljin vaurioasteesta 0,671, joka vastaa 67,2 prosenttia
vaurioasteesta, on aiheutunut 2000-luvun liikenteestä. Jos oletetaan, että vastaa-
va varmuus kuin edellä pätee koko vuosituhannen alun liikenteeseen, niin varmuut-
ta ominaisväsytysjunien aiheuttamassa vauriossa on tällöin 0,237 · 0,671 = 0,159.
Näin ollen, jos oletetun 2000-luvun varmuuden poistaisi, jäisi detaljin vaurioasteeksi
0,998 − 0,159 = 0,839. Ominaisjunien varmuuden lisäksi laskelmissa on muutakin
varmuutta, joten todellinen vaurioaste olisi todennäköisesti vieläkin alhaisempi.

Kappaleessa 3.2.6 sivuttiin hieman hitsattujen liitosten Wöhler-käyrän taustaa. Tes-
tikappaleiden kestoikä noudattaa 97,5 % luottamusväliä, mistä voidaan päätellä, että
kun rakenteen vaurioaste on 1, on rakenne 97,5 % todennäköisyydellä vielä kunnos-
sa. Näin ollen voidaan todeta turvalliseksi menettelyksi sen, että tarkastus tehtäi-
siin vasta, kun laskennallinen vaurioaste saavuttaa arvon 1. Vaurioasteen tästä vielä
kasvaessa väsymisvaurion todennäköisyyden kasvu kiihtyy, eikä vaurioasteen täyt-
tymisen jälkeistä kestoikää pystytä luotettavasti ennustamaan, joten paljon arvoa 1
suuremmaksi sitä ei kuitenkaan kannata päästää ennen tarkastusta.

Sillan detaljin vaurioasteen laskennassa ei ole kyse siitä, että saataisiin tietää tar-
kasti, kuinka paljon detaljilla on vielä käyttöikää jäljellä. Tärkeämpi on saada sel-
vitettyä sillan väsymisen kannalta kriittisin detalji ja arvio siitä, milloin sillalle olisi
hyvä suorittaa tarkastus. Kappaleessa 2.4 esiteltiin yhtenä tavoitteena järjestelmä,
josta näkisi jokaisen Suomen rautatiesillan kriittisimmän detaljin laskennallisen vau-
rioasteen esimerkiksi puoli- tai neljännesvuosittain päivitettynä. Tämä vaatisi sen,
että Väyläviraston analytiikkaportaaliin tulevaa dataa ajettaisiin tasaisin väliajoin,
esimerkiksi neljännesvuosittain standardimuotoon, josta laskettaisiin väsymislasken-
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taohjelmalla kyseisenä aikana ohikulkeneen liikenteen aiheuttama vaurioaste. Tämä
tulos lisättäisiin sillan aiemmin laskettuun vaurioasteeseen. Järjestelmässä voisi olla
kartta, jossa jokaisen rautatiesillan kohdalla näkyisi värein esitettynä sillan väsymi-
sen aste. Vihreä tarkoittaisi, että vaurioaste olisi vielä pieni ja silta ei vaadi väsymi-
sen kannalta toimenpiteitä. Keltainen väri osoittaisi, että sillalla on vielä käyttöikää,
mutta vaurioaste on jo ylittänyt jonkin määrätyn arvon, esimerkiksi 0,7. Punainen
väri tarkoittaisi, että vaurioaste olisi esimerkiksi jo 1, tai muu ennalta sovittu riittä-
vän varmuustason varmistava raja-arvo, jolloin sillan rakenteet olisi hyvä tarkastaa
väsymisvaurion kannalta.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1 Yhteenveto

Diplomityössä oli yhtenä tavoitteena kehittää rautatiedatalle standardimuoto, jota
voisi hyödyntää datan tilastoinnissa ja käsittelyssä. Standardisoitu tiedosto päädyt-
tiin muotoilemaan siten, että jokainen juna on esitetty omalla rivillään, jolloin tie-
doston lukeminen helpottuu. Junan tiedoista standardimuotoon sisällytettiin tun-
niste, aikaleima, junan tyyppi, junan kokonaispaino, akselien lukumäärä ja akse-
lien painot sekä etäisyydet ensimmäiseen akseliin. Standardisointia varten luotiin
algoritmi, jolla Tableau-analytiikkaportaalista ladattua dataa muokattiin standar-
dimuotoon. Algoritmi päädyttiin lopulta toteuttamaan Python-ohjelmana, joka lu-
kee verkosta ladattua rautatiedataa csv-muodossa ja kirjoittaa ne standardimuotoon
toiseen csv-tiedostoon.

Toinen tavoite työssä oli verrata todellisen liikenteen ja ominaisväsytysjunilla luodun
teoreettisen liikenteen väsyttävyyttä Oulu-Kontiomäki-rataosalla. Tutkimus tehtiin
tarkastelemalla Kiehimänjoen ratasillan sekundäärisen pituuskannattajan alalaipan
pistettä, jonka havaittiin vuonna 2020 suoritetuissa käyttöikälaskelmissa olevan altis
väsymisvauriolle. Laskentaa varten luotiin Python-ohjelma, joka lukee junaliikenteen
tiedot standardimuotoisesta tiedostosta ja laskee juna kerrallaan niiden sillan detal-
jiin aiheuttaman vaurioasteen. Liikenteen tietojen lisäksi ohjelmaan täytyy syöttää
vaikutusviiva erillisenä tiedostona sekä detaljin väsymisluokka.

Todellisen liikenteen ja ominaisväsytysjunien vertailu suoritettiin siten, että ensin
laskettiin kuukauden ajalta todellisen liikenteen detaljiin aiheuttama vaurioaste. To-
dellista liikennettä vastaavat ominaisväsytysjunien lukumäärät laskettiin kuukau-
den bruttotonneista ja yksittäisten ominaisjunien aiheuttamat vaurioasteet kerrot-
tiin näillä lukumäärillä. Tulokseksi saatiin, että ominaisväsytysjunien aiheuttama
vaurioaste oli noin 31 % suurempi kuin todellisen liikenteen aiheuttama. Tästä voi-
tiin päätellä, että ominaisjunien detaljiin aiheuttamissa jännitysvaihteluissa on noin
5 − 9 % varmuutta, mikä osoittaa, että ominaisväsytysjunat kuvaavat melko hyvin
tutkitulla rataosalla kulkevaa liikennettä.

Viimeisenä diplomityössä tutkittiin Kiehimänjoen ratasillan sekundäärisen pituus-
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kannattajan alalaipan pisteen kokonaisväsytyskertymää aikavälillä 1900-2018. Eri
aikakausien ominaisväsytysjunien lukumäärät saatiin rautatietilastojen bruttoton-
neista. Väsymislaskentaohjelma laski jokaisen ominaisväsytysjunan yliajon aiheut-
taman vaurioasteen detaljissa ja kertoi sen ominaisjunien lukumäärillä. Ohjelmaan
syötettiin rataosan bruttotonnit aikakausittain ja junatyypeittäin, ominaisväsytys-
junat standardimuotoisessa tiedostossa sekä detaljin vaikutusviiva ja väsymisluokka.
Laskennan tulokseksi saatiin, että vuoden 2018 lopussa sillan detaljin vaurioaste oli
0,998, eli kuntotarkastus oli ajankohtainen.

Työssä kehitetyt datan standardimuoto ja väsytyslaskentaohjelma antavat hyvän
pohjan valtakunnalliselle järjestelmälle, josta näkisi eri rataosien kriittisimpien sil-
tojen laskennalliset vaurioasteet ja tarkastuksen tarpeet lähes reaaliaikaisesti. Silto-
jen teoreettisen väsytyshistorian voisi laskea ominaisväsytysjunilla siihen asti, kun
dataa on alettu pyörävoimailmaisimilta saada, ja siitä eteenpäin laskennallinen vau-
rioaste kertyisi todellisen liikenteen mukaan. Järjestelmä ilmoittaisi, kun sillan tar-
kastusajankohta lähestyy, ja kun tarkastus olisi ajankohtainen.

6.2 Jatkotutkimustarpeet

6.2.1 Rautatiedatan saatavuus

Väyläviraston käytössä oleva Tableau-analytiikkaportaali on vielä tämän työn ta-
voitteiden suhteen keskeneräinen. Koska tiedot junan akselien etäisyyksistä tulevat
eri mittauspisteiltä kuin muut tarvittavat tiedot, on järjestelmä vielä altis virheille.
Olisikin tärkeää tutkia sitä, miten VEKU- ja LAKU-asemilta tulevia tietoja pystyisi
yhdistämään luotettavasti.

Ensimmäinen askel voisi olla se, että valittaisiin ne LAKU-pisteet, josta etäisyysdata
yhdistetään VEKU-dataan. Näiden LAKU- ja VEKU-pisteiden olisi hyvä olla mah-
dollisimman lähekkäin ja siten, ettei niiden välillä mahdollisuuksien mukaan olisi py-
sähdyspaikkoja. Näin minimoitaisiin mittausten väliset kokoonpanojen muutokset,
jotka voisivat haitata tietojen yhdistämistä. Järjestelmässä voisi olla ominaisuus,
joka havaitsisi, jos saman junan tiedot olisivat siellä useampaan kertaan.
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6.2.2 Väsymislaskentaohjelman käyttö muilla rataosilla ja detaljeilla

Ominaisväsytysjunien ja todellisen liikenteen aiheuttamia vaurioasteita olisi hyvä
vertailla muillakin rataosilla. Jos tutkittaisiin samalla vaikutusviivalla kaikkien eri
rataosien todellista liikennettä ja verrattaisiin sitä aina kyseisen rataosan brutto-
tonneista laskettuihin ominaisväsytysjuniin, saataisiin hyvän kuvan kunkin rataosan
liikenteen väsyttävyydestä. Siellä, missä ominaisväsytysjunien aiheuttaman vaurio-
asteen suhde todelliseen liikenteeseen olisi pieni, voitaisiin ajatella liikenteen olevan
väsyttävää, ja päinvastoin.

Toinen tutkittava asia tähän liittyen olisi detaljin määräävän pituuden vaikutus to-
dellisen liikenteen ja ominaisväsytysjunien aiheuttamien vaurioasteiden suhteeseen.
Tässä työssä tutkittavan detaljin määräävä pituus oli 21 metriä, joten olisi hyvä suo-
rittaa samat laskelmat muutamalle lyhyemmälle ja muutamalle pitemmälle määrää-
välle pituudelle. Näistä tuloksista voitaisiin piirtää kuvaaja vaurioasteiden suhteesta
määräävän pituuden funktiona.

Työssä luotua väsymislaskentaohjelmaa voisi käyttää myös sillan staattiseen kan-
tavuustarkasteluun selvittämällä liikenteen aiheuttama todellinen jännitysjakauma
olemassa olevassa rakenteessa. Tämän perusteella voitaisiin todennäköisyysperustei-
sesti määrittää rakenteen luotettavuutta, riippumatta sillan rakennusmateriaalista.
Samoin voisi tutkia sallitun akselipainon korotuksen mahdollisuuksia olemassa ole-
ville silloille.

6.2.3 Standardisoitu data muussa laskennassa

Standardisoitua dataa voisi käyttää paljon muuhunkin kuin pelkkään väsytyslasken-
taan. Sen avulla voisi esimerkiksi määrittää liikenteelle erilaisia tilastollisia tunnus-
lukuja, kuten junien akselien minimi- ja maksimipainot mittapituuden funktiona.
Tämän voisi toteuttaa siten, että loisi laskentaohjelman, joka lukisi standarditiedos-
tosta junien tiedot ja ajaisi ne askel kerrallaan eri mittapituuksien yli. Ohjelma tal-
lentaisi jokaista mittapituutta kohden havaitut maksimi- ja minimipainot ja jakaisi
ne kyseisellä mittapituudella, jolloin saataisi yksiköksi t/m. Mittapituudet voisivat
olla esimerkiksi x = 5 m, 10 m, 20 m, 30 m, . . . ,200 m. Maksimi- ja minimipainojen
lisäksi kullekin mittapituudelle voitaisiin määrittää keskiarvo ja keskihajonta.

Edellä saaduista tuloksista voitaisiin piirtää havainnollistavia kuvaajia. Yksi kuva
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voisi esittää minimi- ja maksimikuormajakaumat mittapituuden funktiona. Oletus
on, että kuormajakaumat keskimäärin pienenevät mittapituuden kasvaessa. Mittapi-
tuuksien tuloksista voitaisiin piirtää myös tiheysfunktion kuvaaja, josta näkisi, nou-
dattavatko tulokset esimerkiksi symmetristä normaalijakaumaa, vai onko jakauma
vino jompaankumpaan suuntaan.

6.2.4 Siltojen vaurioasteet kartalla

Tämän diplomityön yksi tavoite oli tutkia mahdollisuutta sellaiselle järjestelmälle,
josta näkisi ainakin lähes reaaliajassa Suomessa sijaitsevien rautatiesiltojen väsymi-
sen asteen. Tällainen järjestelmä on työssä saatujen tulosten valossa mahdollinen,
mutta vaatii vielä paljon tutkimusta aiheesta. Tässä työssä luotu väsymislaskentaoh-
jelma on toimiva, mutta siitä saisi muokattua varmasti vielä laskentatehokkaamman
ja nopeamman.

Ei ole järkevää yrittää luoda järjestelmää siten, että siellä olisi alusta asti kaikki
Suomen rautatiesillat. Aluksi voitaisiin kartoittaa jokaiselta rataosalta ne sillat, jot-
ka ovat altteimpia väsymiselle. Alttiuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi sillan ikä ja
liikenteen suurin sallittu nopeus sillalla. Tämän jälkeen näistä silloista etsittäisiin
ne detaljit, joilla on suurin vaurioaste. Tätä varten täytyisi selvittää detaljien vaiku-
tusviivat esimerkiksi FEM-ohjelmalla, ja väsymisluokat standardin SFS-EN 1993-1-9
taulukoiden 8.1-8.10 avulla. Sillan vaurioasteeksi valittaisiin kriittisimmän detaljin
vaurioaste, ja sen kasvua seurattaisiin siten, että laskettaisiin detaljin väsytyshisto-
ria ominaisväsytysjunilla siihen asti, kun pyörävoimadataa on alettu saada, ja sen
jälkeen laskenta suoritettaisiin todellisen liikenteen datalla.

Kun taustatyö on tehty, täytyisi järjestelmä vielä ohjelmoida verkkoon. Yhden ohjel-
man täytyisi ensin lukea rautatiedataa VALTSU-portaalista standardimuotoon esi-
merkiksi puoli- tai neljännesvuosittain. Järjestelmään pitäisi tuoda edellä esitellyt
tiedot tutkituista rautatiesilloista. Väsymislaskentaohjelma laskisi jokaiselle järjes-
telmään syötetylle sillalle kyseisellä rataosalla viikon aikana kulkeneesta liikenteestä
vaurioasteen ja lisäisi sen sillan vaurioasteeseen. Graafinen käyttöliittymä näyttäi-
si sillat kartalla ja jokaisen sillan kohdalla värikoodilla sen vaurioasteen tilanteen.
Järjestelmä olisi erinomainen siltojen väsymiskestävyyden monitorointia varten, ja
se auttaisi hahmottamaan, millä rataosalla liikenne on väsyttävintä, jolloin resurssit
siltojen kunnossapitoon osattaisiin ohjata oikeisiin paikkoihin.
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LIITE 1 (1)

Liite 1. Suomalaiset väsytyskuormakaaviot

Liitteessä esitellään Eurokoodin soveltamisohjetta (Liikennevirasto (2017)) mukail-
len suomalaiset väsytysjunat sekä liikenteen koostumus.

Matkustajajunat

Pendolino:
∑
Q = 7584 kN, v = 220 km/h, L = 317.8 m, q = 23.9 kN/m.

Kuva 41. Tyyppi 1: Pendolino.

InterCity + InterCity 2:
∑
Q = 7444 kN, v = 200 km/h, L = 283.5 m, q = 26.3

kN/m.

Kuva 42. Tyyppi 2: InterCity + InterCity 2.

Yöpikajuna:
∑
Q = 14644 kN, v = 120 km/h, L = 510.8 m, q = 28.7 kN/m.

Kuva 43. Tyyppi 3: Yöpikajuna.



LIITE 1 (2)

Sm4-lähijuna:
∑
Q = 1480 kN, v = 120 km/h, L = 54.4 m, q = 28.8 kN/m.

Kuva 44. Tyyppi 4: Sm4-lähijuna.

Sm5-lähijuna:
∑
Q = 2700 kN, v = 120 km/h, L = 150.4 m, q = 18.0 kN/m.

Kuva 45. Tyyppi 5: Sm5-lähijuna.

Tavarajunat

Kevyt tavarajuna:
∑
Q = 8144 kN, v = 80 km/h, L = 194.5 m, q = 41.9 kN/m.

Kuva 46. Tyyppi 6: Kevyt tavarajuna.
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Tavarajuna:
∑
Q = 16144 kN, v = 80 km/h, L = 383.6 m, q = 42.1 kN/m.

Kuva 47. Tyyppi 7: Tavarajuna.

Tavarajuna:
∑
Q = 39488 kN, v = 80 km/h, L = 625.0 m, q = 63.2 kN/m.

Kuva 48. Tyyppi 8: Raskas tavarajuna.

25 tonnin tavarajuna:
∑
Q = 18844 kN, v = 80 km/h, L = 343.2 m, q = 54.9 kN/m.

Kuva 49. Tyyppi 9: 25t tavarajuna.
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Taulukko 7. Liikenteen koostumus kaupunkiradoilla.
Junan tyyppi Junien määrä/vrk Junan massa [t] Liikennesuorite

[106 t/vuosi/rataosa]
5 320 265 30,95

Taulukko 8. Liikenteen koostumus kevyen liikenteen verkoilla.
Junan tyyppi Junien määrä/vrk Junan massa [t] Liikennesuorite

[106 t/vuosi/rataosa]
1 2 758 0,55
2 6 744 1,63
4 10 148 0,54
6 6 814 1,78
7 6 1614 3,53

Yhteensä 30 8,03

Taulukko 9. Liikenteen koostumus raskaan liikenteen verkoilla.
Junan tyyppi Junien määrä/vrk Junan massa [t] Liikennesuorite

[106 t/vuosi/rataosa]
1 10 758 2,77
2 32 744 8,69
3 2 1464 1,07
4 30 148 1,62
6 16 814 4,75
7 16 1614 9,43
8 4 3949 5,77
9 2 1884 1,38

Yhteensä 112 35,48
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Liite 2. Vilho Roosin ja Antti Artukan luomat omi-
naisväsytysjunat

Liitteessä esitellään Vilho Roosin luomat ja Antti Artukan muokkaamat ominaisju-
nat vuosille 1900-1999. Lisäksi esitellään Antti Artukan luomat ominaisjunat ajan-
jaksolle vuodesta 2000 vuoteen 2024. (Artukka 2014.)

Ominaismatkustajajunat

Vuosien 1900 - 1924 ominaismatkustajajuna:
∑
Q = 3023 kN, v = 60 km/h, L =

173,9 m, q = 17,38 kN/m

Kuva 50. Ominaismatkustajajuna M1900.

Vuosien 1925 - 1949 ominaismatkustajajuna:
∑
Q = 2469 kN, v = 80 km/h, L =

118,6 m, q = 20,81 kN/m

Kuva 51. Ominaismatkustajajuna M1925.

Vuosien 1950 - 1974 ominaismatkustajajuna:
∑
Q = 3192 kN, v = 100 km/h,

L = 145,0 m, q = 22,02 kN/m

Kuva 52. Ominaismatkustajajuna M1950.
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Vuosien 1975 - 1999 ominaismatkustajajuna:
∑
Q = 5040 kN, v = 120 km/h,

L = 222,1 m, q = 22,69 kN/m

Kuva 53. Ominaismatkustajajuna M1975.

Vuosien 2000 - 2024 ominaismatkustajajuna:
∑
Q = 5052 kN, v = 140 km/h,

L = 230,14 m, q = 21,95 kN/m

Kuva 54. Ominaismatkustajajuna M2000.
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Ominaistavarajunat

Vuosien 1900 - 1924 ominaistavarajuna:
∑
Q = 3610 kN, v = 40 km/h, L = 185,8 m,

q = 19,43 kN/m

Kuva 55. Ominaistavarajuna T1900.

Vuosien 1925 - 1949 ominaistavarajuna:
∑
Q = 5457 kN, v = 40 km/h, L = 220,3 m,

q = 24,85 kN/m

Kuva 56. Ominaistavarajuna T1925.

Vuosien 1950 - 1974 ominaistavarajuna:
∑
Q = 9458 kN, v = 60 km/h, L = 362,8 m,

q = 26,07 kN/m

Kuva 57. Ominaistavarajuna T1950.
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Vuosien 1975 - 1999 ominaistavarajuna:
∑
Q = 15216 kN, v = 80 km/h, L =

552,0 m, q = 27,57 kN/m

Kuva 58. Ominaistavarajuna T1975.
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Vuosien 2000 - 2024 ominaistavarajuna:
∑
Q = 14804 kN, v = 90 km/h, L =

505,86 m, q = 29,26 kN/m

Kuva 59. Ominaistavarajuna T2000.
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Liite 3. Jännitys-aikakäyrän laskennan arvot.
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Liite 4. Aikakausittaiset bruttotonnit tutkitulla ra-
taosalla sekä niitä vastaavat ominaisväsytyjunien lu-
kumäärät

Kuva 60. Aikakausittaiset bruttotonnit junatyypeittäin.

Kuva 61. Bruttotonneja vastaavat ominaisjunien lukumäärät aikakausittain.
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Liite 5. Ominaisväsytysjunien aiheuttamat jännitys-
vaihtelut tutkitussa detaljissa

Vuosien 1900-1924 ominaisväsytysjunat

Kuva 62. Ominaismatkustajajuna M1900.

Kuva 63. Ominaistavarajajuna T1900.
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Vuosien 1925-1949 ominaisväsytysjunat

Kuva 64. Ominaismatkustajajuna M1925.

Kuva 65. Ominaistavarajajuna T1925.
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Vuosien 1950-1974 ominaisväsytysjunat

Kuva 66. Ominaismatkustajajuna M1950.

Kuva 67. Ominaistavarajajuna T1950.
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Vuosien 1975-1999 ominaisväsytysjunat

Kuva 68. Ominaismatkustajajuna M1975.

Kuva 69. Ominaistavarajajuna T1975.
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Vuosien 2000-2024 ominaisväsytysjunat

Kuva 70. Ominaismatkustajajuna M2000.

Kuva 71. Ominaistavarajajuna T2000.


