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SISÄLTÖ

• Siltojen monitoroinnista – Miksi? 
Miten?

• Ramboll – Savcor yhteistyö

• Emäkosken silta case-esimerkki

• Monitorointihankekonseptit



• Mittalaitejärjestelmän avulla tuotetaan reaaliaikaisesti dataa rakenteen tilasta

• Voidaan hyödyntää kantavuuden, käyttöiän, käyttömukavuuden ja vaurioiden arvioinnissa

• Voidaan kohdentaa ylläpito- ja korjaustoimet oikein ja saada todennettua rakenteen varmalla 
puolella olevaa toimintaa -> lisää turvallista käyttöikää -> investointien ajankohdan optimointi

• Luo taitorekisterin kanssa nykyiaikaisen omaisuudenhallintakokonaisuuden:

o Silta ja taitorakenneomaisuus tietokantaan: Väyläviraston taitorakennerekisteri

o Ohjelmoidut yleistarkastukset

o Tarpeen mukaiset erikoistarkastukset ja kantavuustarkastelut  

▪ Jatkotoimet: korjaus, vahventaminen, monitorointi, uusiminen… tai näiden yhdistelmät

o Monitorointijärjestelmä: mittalaitteet, etäseurattava käyttöliittymä + asiantuntijaraportit

▪ Mahdollisuus laajentaa monitoroidun rakenneomaisuuden kattavaksi hallintajärjestelmäksi

MONITOROINNISTA



TAITORAKENNEREKISTERI



MONITOROINTIHANKEEN VAIHTOEHDOT

• Tilataan erikseen 
monitoroinnin suunnittelu ja 
toteutus ja analysointi

• Monitorointi kokonaispakettina, 
johon sisältyy suunnittelu, 
toimitus ja analysointi

Lähde: Livi 18/2016 Siltojen monitorointiohje



MONITOROINTIHANKKEEN YLEISKUVAUS

Erikoistarkastus Kantavuustarkastelu Yleissuunnittelu/vaihtoehtotarkastelu

Rakenteen nykytilan kartoitus

Monitorointisuunnittelu

MONITOROINTIJÄRJESTELMÄ (rakentaminen & tiedonhallintajärjestelmä)

Koekuormitus ja hälytysrajat

Seuranta ja ylläpito Raportointi ja toimenpidesuositukset

Ifc-3D-malli kohteesta

Analyysi ja vertaaminen kantavuustarkasteluun



SISÄLTÖ

• Siltojen monitoroinnista – Miksi? Miten?

• Ramboll – Savcor yhteistyö
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YHTEISTYÖLLÄ MAHDOLLISUUS TOIMITTAA 
”AVAIMET KÄTEEN” -PAKETTI

Lähde: Livi 18/2016 Siltojen monitorointiohje, Kuva 2



ASIANTUNTIJOIDEN YHTEISTYÖ

• Ramboll

o Johtava siltakonsultti

o Suomessa yli 70 silta-asiantuntijaa

o Globaalisti 15000 eri alojen ammattilaista

• Taitorakenteiden konsulttipalvelut

o NDT tutkimukset

o Siltojen tarkastukset

o Kantavuustarkastelut

o Suunnittelu

o Rakennekohtaiset riskianalyysit ja 
ylläpidon optimointi

o Rakennuttaminen

• Savcor

o Yli 20 vuoden kokemus monitoroinnista

o Oma elektroniikka- ja ohjelmistokehitys

o Riippumattomuus siltakomponentti-
toimittajista

o Laaja tuki erityyppisille antureille

o Kohteen mukaan joustava monitorointi-
järjestelmä: Lyhytaikaiset ja kiinteät 
järjestelmät

o Selainpohjainen käyttöliittymä, 
käytettävissä kaikkialla

o Ei triggerointia, kaikki data tallennetaan

o Testattu palvelukonsepti



ERI TOTEUTUSMUOTOJEN RISKIENHALLINTA -
YHTEISTYÖLLÄ POISTAMME RISKIT

”MONITOROINTIALLIANSSI”
• Ylimonitoroinnin välttäminen: kokonaisuuden 

hallinnalla optimoitu järjestelmä

• Tarkoituksenmukainen laatutaso ja 
toimintavarmuus antamalla vastuu koko 
ketjusta toimittajalle: rakenneasiantuntijan 
vastuu + kokonaisuuden ”arvoa rahalle” –
ajattelu + toimintavarmuus-hinta-suhde

• Valitaan oikea monitorointitekniikka 
tehokkaammin yhdistämällä asiantuntijoiden 
erikoisosaaminen: työpajaideointi

• Vakioidut sopimuskonseptit ja tarkasti 
määritellyt vastuut: palvelulähtöisyys

• Yhteistyöllä varmistetaan tiedonsiirron 
toimivuus ja joustavat muutokset 
järjestelmään -> kehitys + joustavuus

• Saadaan käyttöön insinöörin suomentamat 
mittausdatakoosteet ja analyysi rakenteen 
toiminnasta

Taulukkolähde: Livi 18/2016 Siltojen monitorointiohje



SISÄLTÖ

• Siltojen monitoroinnista – Miksi? Miten?

• Ramboll – Savcor yhteistyö

• Emäkosken silta case-esimerkki

• Monitorointihankekonseptit



TAUSTAA

Tilaaja: Nokian kaupunki; Sillan uusimissuunnittelu: Ramboll

Sillan uusiminen menossa puolet kerrallaan: liikennekuorma 
suurempi ja rakentamistoimien vaikutus esim. perustuksiin.

Monitorointi osa työnaikaisen turvallisuuden ja kantavuuden 
varmistamistoimia (nopeusrajoitus, kuljetusten hallinta, …)

Monitorointisuunnitelma: Ramboll;  Järjestelmä: Savcor

Datan analysointi ja raportointi: Ramboll ja Savcor

EMÄKOSKEN SILTA - ESIMERKKIKOHDE



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI

Vaihe 1: Ramboll tunnisti kriittiset pisteet kantavuusselvityksessä ja suunnitteli sillan 
rakennussuunnitelman 3D-malliin mittapisteet (anturipaikat, anturityypit) sekä laati 
periaatteellisen suunnitelmaselostuksen monitoroinnista.

Kokonaisuus suunniteltiin yhdessä toimittajan kanssa ja periaatteet keskusteltiin tilaajan kanssa.



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI

Vaihe 2: Savcor ja Ramboll kävivät kohteella ja anturipaikat, mittalaitekaapin paikka sekä 
kaapelointireittejä suunniteltiin alustavasti yhdessä Rambollin kanssa. Asennussuunnitelma 
vierailun perusteella. 



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI

Vaihe 3: Monitorointijärjestelmän asennus ja asennuksen dokumentointi



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI
JÄRJESTELMÄN KUVAUS

Mittalaitekaappi, sisältäen

• P100 mittaustietokone

• Controller moduulit, 1 per mittausväylä

• 4G modeemi

Kaksi mittausväylää (seg1, seg2)

• seg1: siirtymäanturi (Di1)

• seg2: venymä-, kiihtyvyys- ja lämpötila-anturit



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI
MITTAUSSEGMENTTI SEG1

Ainoastaan siirtymäanturi Di01

Lähetin suojassa teräskaapin sisällä.

Heijastin kiinnitetty teräsprofiiliin, joka on pultattu pilariin.

Pilarin painuma / siirtymä mahdollinen työnaikainen kriittinen vaurio.



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI
MITTAUSSEGMENTTI SEG2

9 venymäanturia (Sg01 – Sg09) 

4 kiihtyvyysanturia (Acc01 – Acc04)

2 lämpötila-anturia (Temp01 – Temp02)

Sillan eteläpäässä 4 venymäanturia, 2 kiihtyvyysanturia ja 1 lämpötila-anturi.

Sg01 Tuen T5 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Sg02 Tukien T4-T5 väli, reunimmainen pituussuuntainen palkki, jännevälin keskellä

Sg03 Tuen T4 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Sg04 Tuelta T4 kaareen päin, kolmas pituussuuntainen palkki, jännevälin keskellä

Acc01 Tukien T5 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Acc02
Kaaren reuna, yläpinnassa, 1765 mm kaaren reunasta, 3530 mm kaaren yläreunasta, 
kaltevuus 22.5°

Temp01 Tuen T4 poikkipalkki, jännevälin keskellä



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI
MITTAUSSEGMENTTI SEG2

9 venymäanturia (Sg01 – Sg09) 

4 kiihtyvyysanturia (Acc01 – Acc04)

2 lämpötila-anturia (Temp01 – Temp02)

Sillan pohjoispäässä 5 venymäanturia, 2 kiihtyvyysanturia ja 1 lämpötila-
anturi.

Sg05 Tuen T3 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Sg06 Tukien T2-T3 väli, reunimmainen pituussuuntainen palkki, jännevälin keskellä

Sg07 Tukien T2-T3 väli, toiseksi uloin pituussuuntainen palkki, jännevälin keskellä

Sg08 Tuen T2 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Sg09 Tuen T1 laakeripalkki, jännemitan keskellä

Acc03 Tuen T3 pilari, korkeus puolivälissä pilaria

Acc04 Tuen T2 poikkipalkki, jännevälin keskellä

Temp02 Tuen T2 poikkipalkki, jännevälin keskellä



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI



EMÄKOSKEN SILLAN MONITOROINTI



HAVAINTOJA: PITKÄN AJAN TARKASTELUSSA LÄMPÖTILA 
MERKITTÄVIN TEKIJÄ



HAVAINTOJA: 
ANTUREIDEN
LOOGINEN
TOIMINTA: 
KAISTAT + 
AJOSUUNNAT



• Kalliolle perustettu T5 poikkipalkki saa suurempia rasituksia kuin maanvarainen T2 
poikkipalkki – jälleen loogista

• Reunimmaiset palkit kantavuustarkastelun mukaan kriittisimpiä, mutta monitoroinnin avulla 
voitiin osoittaa, että keskimmäiset todellisuudessa saavat suuremman rasituksen: 
varmuustaso parani

• Raudoitteiden venymät = jännitykset suhteellisen pieniä: betoni ei halkea anturin kohdalla 
-> määritettiin teoreettinen korotuskerroin (jännitys halkeaman kohdalla)

• Mitattiin kansipalkkien alapinnan venymiä, vaikka yläpinta kriittisempi (hankala anturoida + 
huonompi luotettavuus), mutta niiden avulla saatiin silti merkittävimmät ilmiöt esiin ja 
turvallisuustasosta riittävä käsitys

• Häiriötilanteille pystyttiin löytämään selvennystä vertaamalla muita antureita ja ”big dataa”: 
esim. suuren siirtymätilanteen todennäköisin selitys oli sumuinen sää 

EMÄKOSKEN SILTA:
HAVAINTOJA RAKENTEEN TOIMINNASTA



• Ramboll ja Savcor tulkitsivat tulokset yhteistyössä 

• Ramboll laati monitoroinnin analysointiraportin

• Jatkotoimet: mittauspisteiden tarkastus ja korjaus + koekuormitus

• Kantavuustarkastelu mieluiten saman konsultin toimesta ja tuoreeltaan

• Teräsbetonirakenteen monitorointi on jossain määrin epätarkempaa ja haastavampaa kuin 
teräsrakenteen, puurakenteen tai jännebetonirakenteen, mutta silti saavutettiin turvallisuus-
ja luotettavuusmielessä tavoitellut tulokset

• Kehitettiin venymäantureiden lämpötilakorjaukseen automaattinen algoritmi

EMÄKOSKEN SILTA:
TOIMENPIDE-EHDOTUKSET + PARANNUKSET JATKOON
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MONITOROINNIN PALVELUKONSEPTIT

Perinteinen 
malli

Monitorointi-
lähtöinen 

malli

Muiden 
rakenteiden 
monitorointi

Uuden sillan 
monitorointi

Tehty erikoistarkastus ja kantavuustarkastelu.
- kantavuuspuute tai analyysin tarkentaminen  
- monitoroinnilla edullista toimintaa, 
kohdennettuja korjauksia ja turvallista 
käyttöikää 

Tukevia toimia (yhdessä tai erikseen):
- Peruskorjaus
- Vahventaminen
- Painorajoitus
- Tehostettu tarkkailu
- Uusiminen

Kokonaispaketti tai osissa

Nykyteknologian keino ylläpitojärjestelmän
tueksi / osaksi

Nykyiselle omaisuudelle

Ongelma tiedostettu käyttökokemuksen tai 
rakenteen käytön muutoksen perusteella

Räätälöity kokonaispaketti
kuntokartoituksesta seurantaan

Erikoissillan tai uuden rakenteen T&K

Rakennusaika tai takuuaika

Rakenteen saavutettavuus
/ tarkastuksen liikennehaitat

Huoltotoimenpiteiden ennakointi ja
optimointi → kustannussäästöt.

Elinkaaren ennustaminen
- PPP-hankkeet, siltaisännöinti

Vastaavat paketit sovellettuna esim.
- Tukimuureihin
- Laitureihin
- Patoihin
- Tunneleihin
- Tuulivoimaloihin



MONITOROINNIN HANKINTAMALLIT

1. Kertainvestointi + pieni ylläpito

- Suurempi alkupanos

2. Palvelusopimus

- Sovitaan palveluaika ja esim. kuukausittaiset palveluhinnat

Sopimustekniikka:

1. Suunnittelija ja toimittaja eri sopimuksella tilaajaan, yhteistyössä

2. Yhteinen sopimus koko toimituksesta

Malli voidaan sopia hankekohtaisesti.



• Luonnollisesti riippuu paljon kohteesta ja ongelmasta

• Merkittäviä tekijöitä rakenteen lisäksi esim. sähkö ja datayhteydet + saavutettavuus

• Emäkosken sillalla suhteellisen halpa: työnaikaisen turvallisuuden varmistaminen voitiin tehdä 
tutussa kohteessa tehokkaasti ja kohdennetusti työmaapalveluna rakennussuunnittelun 
päälle, tutkimukset ja kantavuustarkastelu tehtynä

o Suunnittelu, analysointi ja raportointi suuruusluokkaa 10 k€

o Järjestelmän rakentaminen+purku noin 10 k€ ja ylläpito+vuokra 2 k€/kk

• Skaala monitorointikokonaisuudelle

o Pieni, selkeä kohde 30 k€ normaali kohde 80 k€  suuri kohde 200k€ kv erikoiskohde 2 M€

MONITOROINTIHANKKEEN KUSTANNUSHAARUKKAA



”ARVOA RAHALLE” –AJATTELU OSANA PALVELUA

• Tarvekartoitus yhteistyössä

• Rakennetekninen ja mittaustekninen 
asiantuntemus

• Osallistaminen … avaimet käteen 
– kaikki käy 

Palvelu ennen kaikkea!

• Investointien oikea-aikainen 
kohdentaminen (30…60% säästö)

• Suunnitelmallisuutta 
omaisuudenhallintaan

• Ongelmarakenteesta paras mahdollinen 
tieto ja turvallista käyttöikää 

• Turvallisuuden arvo?

Harkitut 
ylläpitotoimet

Kohdennettu 
korjaus



TURVALLISTA OMAISUUDENHALLINTAA 

Tehdään sillat viisaiksi

• Kerätään dataa ja analysoidaan tästä 
sillan kuntotiedot --> 
mielenrauhaa omistajalle / ylläpidosta 
vastaavalle

• Uudet mahdollisuudet: silta 
tuottamaan dataa liikenteestä? silta 
akselipainovaakana?

Lisää turvallista käyttöikää

• Säästö, 
kokonaistaloudellisuus

• Varmuuskertoimet, 
tehostettu tarkkailu

Rakenteen toiminnan ymmärtäminen 
ja ongelmien kartoitus

• Selvitetään todellinen kantavuus ja 
seurataan sitä

• Rakenteellisten ongelmien syyt ja 
seuraukset

• Monimutkaiset rakenteet

• Toimenpiteiden kohdentaminen

Monitoroinnin suunnittelu

• Tarkoituksenmukainen monitorointi
Tulosten analysointi ja raportointi

• Selkeät asiantuntijaraportit

• Toimenpidesuositukset



KIITOS!

KYSYMYKSIÄ?
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