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Tulevaisuudessa liikennesektoriin kohdistetaan alati kasvavia odotuksia, kun liikennemääriä, 

nopeuksia ja akselipainoja halutaan nostaa. Tähän voidaan päästä lisäämällä liikenneväylien 

tehokkuutta ja pidentämällä niiden elinkaarta. Yksi osa tämän tavoitteen saavuttamisessa on 

rautatiesiltojen kuormankantokyvyn lisääminen siten, että aiempaa painavammat 

tavarajunat voisivat ajaa siltojen yli. Arto Puurulan tuoreessa väitöskirjassa on kehitetty uusi 

laskentamenetelmä betonisiltojen kantokyvyn aiempaa tarkempaan arvioimiseen.  

Rovaniemellä asuva ja Kuopiossa Savonia ammattikorkeakoulussa työskentelevä rakennetekniikan 

yliopettaja Arto Puurula valmistui tekniikan tohtoriksi Luulajan teknillisessä yliopistossa, 

LTU:ssa, 30.5.2012. Väitöskirjan nimi on ”Vahvistetun betonisillan kuormankantokyky – Täyden 

mittakaavan koekuormitus murtoon asti epälineaarista elementtimenetelmää käyttäen – 

Hiilikuitutangoilla (CFRP) vahvistetun kaksiaukkoisen rautatiekaukalopalkkisillan kantokyvyn 

arviointi”. 

Tutkimuksessa kehitettiin vahvistetun betonisillan laskentamalleja käyttäen tietokoneohjelmia, 

joilla sillan käyttäytyminen kuormituksen aikana saadaan todenmukaisesti laskettua. Nykyiset 

tehokkaat tietokoneet mahdollistavat aiempaa tarkempien laskenta- ja mallinnusmenetelmien 

käytön.  

Käytöstä poistettu betoninen Övikin rautatiesilta Örnsköldsvikissä Ruotsissa tarjosi Luulajan 

teknilliselle yliopistolle vuonna 2006 ainutlaatuisen tilaisuuden testata sillan kantokyky ennen sen 

purkamista. Täyden mittakaavan kokeita tehdään harvoin johtuen niiden korkeista kustannuksista 

sekä käytännön koejärjestelyjen laajuudesta. 

Väitöskirja liittyy laajaan Sustainable Bridges – European Commission, EC:n rahoittamaan 

projektiin, johon osallistui 32 eri yliopistoa, tutkimuslaitosta ja yritystä 12:sta eri maasta 

(http://www.sustainablebridges.net/).  Projektin tieteellisenä johtajana toimi professori Lennart 

Elfgren Luulajan teknillisestä yliopistosta.  

Ennen koekuormitusta sillan toisen jännevälin keskelle asetettiin teräspalkki. Murto saatiin aikaan 

vetämällä teräspalkkia peruskallioon ankkuroitujen teräsvaijerien avulla alaspäin. Sillan 

murtotapahtumaa analysoitaessa tutkittiin ja arvioitiin eri normeissa ja laskentamenetelmissä 

käytettäviä kuormankantokyvyn rakennemalleja. Tarkemmassa laskennassa käytettiin kehittynyttä 

elementtimenetelmää, joka sisälsi sillan geometrian ja materiaalien epälineaarisen käyttäytymisen, 

betoni halkeaa ja raudoitusteräkset myötäävät, kuormituksen kasvaessa. 

Väitöskirjassa kehitetyn laskentamallin avulla määritettiin sillan kantokyky junakuormalle. Övikin 

silta oli 1950- luvulla mitoitettu kestämään sen aikaisia junakuormia. Tuloksena saatiin, että Övikin 

sillassa oli huomattava kantokykyreservi esimerkiksi raskaita malmikuljetuksia varten. 

Tarkalla sillan rakennemallilla saadaan yksityiskohtainen kuvan sillan siirtymistä, venymistä ja 

jännityksistä kuormituksen eri vaiheissa. Menetelmä mahdollistaa nykyisiä laskentamenetelmiä 

huomattavasti paremman vastaavuuden lujuuslaskelmien ja rakenteen todellisen käyttäytymisen 

välillä. Tämä johtaa aiempaa tarkempaan kantokyvyn määrittämiseen ja lisääntyvään rakenteiden 

varmuuteen. Menetelmällä voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä. Jos laskennan 

tuloksena saadaan, että silta voi kestää halutun suuruisia, tavallisesti aiempaa suurempia liikenne- 

kuormia, on saatu selville sillan piilossa ollut kantokyky eikä vahvistamista tarvita. Jos laskennan 

http://www.sustainablebridges.net/


tulos on, että siltaa pitää vahvistaa, kehitetty menetelmä antaa tarkan ennusteen vahvistamisen 

vaikutuksista. Siltaa vahvistetaan siten vain sen verran kuin on tarpeellista ja ylimitoitettu 

vahvistaminen voidaan välttää. Luonnonvaroja kuluu vähän ja ympäristövaikutukset jäävän 

pienimpään mahdolliseen. Täysimääräisesti hyödynnettynä kehitetty menetelmä mahdollistaa 

liikenneväylien kapasiteetin lisäämisen ja taloudellisen hyödyn moninkertaistumisen. 

Taloudellista ja muuta tukea Puurulan jatko-opintoihin ja väitöstutkimukseen antoi ennen kaikkea 

Luulajan teknillinen yliopisto. Tutkijakoulutus on Ruotsissa hyvin organisoitua. Väitösopintoihin 

kuuluu tutkijakoulutustasoisia kursseja. Näitä tarjoaa Sveriges Bygguniversitet, joka on tutkimus- ja 

koulutusyhteenliittymä, mihin kuuluvat rakennustekniikkaa opettavat Tukholman, Göteborgin, 

Lundin ja Luulajan teknilliset korkeakoulut ja teknilliset yliopistot. Kursseilla tutkijaopiskelijat 

pääsevät tutustumaan toisiin tutkijoihin ja tutkimusympäristöihin. Lisätietoa saa www-osoitteesta 

http://www.sverigesbygguniversitet.se/.  

Tukea on saatu myös seuraavilta tahoilta: Ruotsin Liikennevirasto Trafikverket, Sustainable 

Bridges –projekti 2003-2007, Oulun yliopisto, Pohjoiskalottikomitea, Lapin Liitto ja Norrbottenin 

Lääninhallitus, Rovaniemen amk, The Nordic Road Association, the Centre for Risk Assessment 

and Risk Management (CRR) at LTU, the Luleå Railway Research Center (JVTC) at LTU ja 

Nordic Safety and Security (NSS) –projekti 2008-2011.  

Tärkeää tukea on antanut Savonia ammattikorkeakoulu Kuopiossa, joka tukee järjestelmällisesti 

henkilöstönsä jatkokouluttautumista. ”Tutkijakoulutus tukee ammatillista kehittymistä. Uuden 

oppiminen on hauskaa ja antoisaa”, toteaa uusi tekniikan tohtori. 

Väitöskirjan voi ladata osoitteesta http://www.ltu.se/staff/a/artpuu-1.14492?l=en 

   

Kuormitustestin silta Örnsköldsvikissä Ruotsissa heinäkuussa 2006, taustalla uusi 

korkeanopeusrautatie Botnia bana. Vanha silta kävi tarpeettomaksi ja ennen purkamista se voitiin 

http://www.ltu.se/staff/a/artpuu-1.14492?l=en


koekuormittaa murtoon asti. Oikealla sillan tietokonemalli.  
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