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LYHENTEET JA TERMIT 
 

 

 

Data = Tietoa, joka on lukujen, kirjaimien tai kuvien muodossa. 

 

FEM = ” Finite Element Method” eli elementtimenetelmä. 

 

Mittahila = Venymäliuskan osa, jolla venymän mittaus tapahtuu. 

 

Resistanssi = Sähköinen vastus, joka kuvaa piirin kykyä vastustaa sähkövirtaa.  

 

Venymäliuska = Materiaalin venymisen mittaamiseen tarkoitettu liuska. 

 

Kalibrointi = Kalibroinnilla määritetään mittausjärjestelmän, kiintomitan tai vertailuaineen suureiden 

arvojen ja standardiarvojen välinen yhteys. 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kaivosajoneuvon venymäliuskamittaukset ja mittaus-

datan analysointi. Opinnäytetyön tilaajana toimii Normet Oy, joka tuottaa palveluita, laitteita ja kemi-

kaaleja maanalaiseen rakentamiseen.  

 

Venymäliuskamittausten tavoitteena on tarkastella rungon eri kohtiin kohdistuvia jännityksiä. Jänni-

tyksiä verrataan rungon FEM – analyysin arvoihin. Tarkoituksena on selvittää, onko analyysissä käy-

tetyissä kuormitustapauksissa käytetty oikeita kiihtyvyysarvoja. Todellisten kiihtyvyysarvojen määritys 

helpottaa ajoneuvojen runkojen suunnittelua ja simulointia tulevaisuuden kehitystöissä.  

  

Tämä opinnäytetyö sisältää kolme erilaista työvaihetta. Ensimmäiseksi suoritetaan venymäliuskojen 

asennus määritettyihin paikkoihin kaivosajoneuvon runkoon. Seuraavaksi suoritetaan mittaukset la-

boratoriotesteissä sekä kaivostesteissä. Lopuksi suoritetaan mittausdatan analysointi sekä tuloksien 

vertailu FEM – analyysin arvoihin. Tuloksena opinnäytetyöstä tulee selvitys siitä, ovatko FEM – ana-

lyysissä käytetyt kuormittavat kiihtyvyysarvot todenmukaiset kuormitustapauksissa.  
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2 TYÖN TILAAJA 

 

Normet Oy on suomalainen yritys, joka tuottaa ratkaisuja ja palveluita maanalaiseen rakentamiseen. 

Normet Oy on osa Normet Group – konsernia, jonka alaisuudessa toimii nykypäivänä yli 1200 työnte-

kijää. Normetilla on toimipisteitä noin 50 toimipaikassa. Toimipaikkojen sijainnit on esitetty kuvassa 

(Kuva 1). Normet on toimittanut laitteita yli 12000 kappaletta, ja vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli 

315 miljoonaa euroa. (Normet Oy, 2018.) 

 

 

 

Yhtiön tavoitteena on tarjota palveluita ja ratkaisuja jokaiseen työvaiheeseen asiakkaan tarpeiden 

mukaan. Normet tarjoaa maanalaiseen rakentamiseen palveluita, kuten rakennuskemikaaleja, laitteita 

sekä kallionlujitusteknologiaa. Laitteiden avulla pystytään toteuttamaan nosto- ja asennustöitä, rus-

nausta, räjähdysaineiden panostusta, maanalaista logistiikkaa sekä betonin ruiskutusta ja kuljetusta. 

Maanalaisessa rakentamisessa Normetin tuottamia rakennuskemikaaleja käytetään vedeneristykseen, 

kallionlujittamiseen sekä ruiskubetonointiin. (Normet Oy, 2019.) 

 

 

  

Kuva 1 Normetin toimipaikkoja kartalla. (Normet Oy, 2018.) 



         

         9 (36) 

3 TEORIA 

 

3.1 Lujuusopin teoria 

 

Fysikaalisena tieteenalana lujuusoppi tutkii kuormitusten alaisten kappaleiden käyttäytymistä. Lu-

juusopillisissa tarkasteluissa pyritään selvittämään ja toteamaan kiinteän kappaleen sisäiset voimat, 

kuormitukset, jotka kappale kestää, sekä geometriset muutokset. Lujuus ja jäykkyys ovat ominaisuuk-

sia kaikille kiinteille kappaleille. Kiinteä kappale kestää tietyn määrän ulkoista voimaa ilman murtumista 

tai muodon muutoksia rakenteessa. (Outinen;Vulli;& Salmi, 2007, ss. 12-14) 

 

Statiikan peruskäsitteet ja periaatteet sekä yleisen mekaniikan periaatteet ovat lujuusopin teorian pe-

rusta. Lujuusoppia pidetään yhtenä sovelletun mekaniikan haarana. Materiaalien mekaaniset ominai-

suudet ovat tärkeässä osassa, kun suoritetaan rakenteiden tarkastelua lujuusopillisesta näkökulmasta. 

(Outinen;Vulli;& Salmi, 2007, ss. 12-14)  

 

Lujuusopin tavoitteena on selvittää lakeja, jotka hallitsevat kiinteän kappaleen mekaanista käyttäyty-

mistä, mutta myös soveltaa selvityksen tietoja rakenteiden ja koneenosien suunnittelussa ja mitoituk-

sessa. Lujuusopillisissa analyyseissä käytetään yksinkertaistavia mekaniikan malleja kuvaamaan to-

dellista rakennetta. Yksinkertaistavat mekaniikan mallit pyrkivät huomioimaan kokeellisesti havaitut 

tärkeimmät yhteydet. Lujuusoppi käsittää myös kokeelliset tutkimukset, mitkä ovat tärkeässä osassa 

lujuusopillista tarkastelua. (Outinen;Vulli;& Salmi, 2007, ss. 12-14) 

 

3.2 Venymäliuska 

 

Koneet, rakennukset ja ajoneuvot sisältävät paljon erilaisia rakenneosia. Rakenneosien materiaalien 

määritys perustuu materiaalilaskelmien lujuuteen. Tätä menetelmää pystytään hyödyntämään, kun 

materiaaliin kohdistuvat komponenttikuormitukset tunnetaan. Kun kuormituksia ei tunneta tai ne on 

määritetty likimääräisesti, joudutaan laskelmiin lisäämään varmuuskertoimia, jotta rakenne kestää 

varmasti oletetut kuormitukset. Liian varmojen rakenteiden suunnittelu ei ole kustannustehokasta ja 

usein myös käyttökohteen massa kasvaa paksumpia materiaaleja käytettäessä. Nykypäivänä suunnit-

telussa ja tuotekehityksessä halutaan luoda laite tai rakennus, joka on turvallinen ja kestävä, mutta 

samalla myös mahdollisimman kustannustehokas. Todellisten mittausten avulla pystytään selvittä-

mään, kuinka materiaalissa tapahtuu muodonmuutoksia, kun siihen kohdistuu kuormittavia voimia. 

Muodonmuutoksia ja voimia materiaalissa voidaan mitata ja havainnoida venymäliuskamittausten 

avulla. (Hoffmann, 1989, ss. 1-3) 

 

3.2.1 Toimintaperiaate ja rakenne 

 

Venymäliuskojen avulla pystytään mittamaan laitteen rakenteissa esiintyviä dynaamisia ja staattisia 

tapahtumia. Rakenteisiin kohdistuvia tapahtumia tutkitaan usein koneiden, ajoneuvojen ja rakennus-

ten suunnittelussa sekä tuotekehityksessä. Venymäliuskamittaus perustuu liuskassa tapahtuvaan re-

sistanssin muutokseen, joka aiheutuu materiaalin elastisesta muodonmuutoksesta. (Hoffmann, 1989, 

ss. 6-11) 
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Venymäliuskat jaetaan rakennetyypeittäin kolmeen ryhmään: folioliuska, langasta kierretty liuska ja 

langasta taivutettu liuska. Kuvassa (Kuva 2) on esitetty folioliuskan rakenne ja sen osat. Venymälius-

kan vastuselementtinä toimii usein ohut metallilanka, metallikalvo tai puolijohde. (Kuoppala & Nevala, 

1986, ss. 58-59) 

 

Venymäliuskamittauksissa venymäliuska liimataan kappaleeseen joustamattomalla liimalla. Venymä-

liuska on itsessään hyvin heikko, eikä se vahvista tai jäykistä mitattavaa rakennetta. Perusvenymä-

liuskan mittausalue on hyvin laaja ja usein mitattava rakenne myötää ennen liuskaa. Liuska venyy 

mittauksessa mitattavan rakenteen mukaan, jolloin liuskan resistanssi muuttuu. Resistanssin muutok-

sen avulla pystytään määrittämään kappaleessa tapahtuva venymä, joka pystytään muuttamaan edel-

leen jännitykseksi. Venymän suuruus saadaan selville venymäliuskan vastuksen arvon muutoksena 

liuskaan johdettavan sähkövirran avulla. (Pennala, 2000, s. 173) 

 

3.2.2 Liuskavakio 

 

 

 

 

Kuva 2 Folio venymäliuskan rakenne. (Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. 

Japan, 2011) 

Kuva 3 Lämpötilan funktiona esitetty liuskavakion muutos. (Pennala, 2000, s. 

174) 
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Liuskavakio k ilmaisee tehokkuuden, jolla venymä pystytään havaitsemaan materiaalissa. Liuskavaki-

oon vaikuttaa myös langan materiaalin lisäksi liuskan valmistustapa, lämpötila sekä mittahilan muoto. 

Kuvassa (Kuva 3) on esitetty venymäliuskan liuskavakio yhdessä suhteellisen liuskavakion kanssa läm-

pötilan funktiona. Kuvasta voidaan hyvin huomata, kuinka liuskavakion muutos on negatiivinen kuu-

massa ja positiivinen kylmässä. Yleensä mittaukset suoritetaan 0- 25 °C lämpötila-alueella, jolloin 

liuskavakio muuttuu noin yhden prosenttiyksikön verran vertailuarvosta. Yleisimmissä mittauksissa 

tämä muutos on halutun mittatarkkuuden sisällä. (Pennala, 2000, s. 174) 

 

3.2.3 Wheatstonen silta 

 

 

 

 

Venymäliuskamittauksissa yksittäisen venymäliuskan resistanssin muutos on usein hyvin pientä. 

Wheatstonen siltakytkennän avulla pyritään vahvistamaan resistanssin muutosta mittauksissa. Kyt-

kennän avulla pystytään erottamaan mittausten yksityiskohdat paremmin ja vahvistaa niitä. Kuvassa 

(Kuva 4) on esitetty ¼ - siltakytkentä. Kuvan siltakytkennässä on kytketty neljä vastusta siltaan, jossa 

kaikkien vastuksien resistanssit tunnetaan. Kytkennässä R1 esittää venymäliuskaa ja R2 – R4 tark-

kuusvastuksia. (Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. Japan, 2011), (Westerholm, 2018) 

 

Siltakytkentä on mahdollista toteuttaa myös ½ - silta sekä täyssiltakytkentänä. Kun kytkennän yh-

dessä haarassa käytetään kahta aktiivista venymäliuskaa ja toisessa haarassa kahta tarkkuusvastusta, 

kutsutaan kytkentää ½ - siltakytkennäksi. Täyssiltakytkennässä sillan jokaisessa haarassa käytetään 

aktiivista venymäliuskaa ilman tarkkuusvastuksia. (Westerholm, 2018) 

 

 

 

Kuva 4 Wheatstonen siltakytkentä. (Westerholm, 2018) 
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3.2.4 Lämpötilakompensointi 

 

Venymäliuskamittauksissa mitattavan kappaleen lämpötila voi muuttua mittauksien aikana. Mitattavan 

kappaleen lämpötilan muutoksen aiheuttama resistanssin muutos venymäliuskassa saadaan poistet-

tua lämpötilakompensoinnilla. Lämpötilakompensoinnissa liimataan toinen venymäliuska mittauspai-

kan läheisyyteen samanlaiselle materiaalilevylle, kuin tutkittava materiaali. Levy tulee kiinnittää mit-

tauspaikan lähelle siten, että levyyn ei kohdistu kuormituksia. Kuvassa (Kuva 5) on esitetty, kuinka 

lämpökompensoinnissa käytetty liuska tulee kytkeä siltakytkentään. Lämpötilakompensoinnissa käy-

tettävää liuskaa kutsutaan dummy – liuskaksi, joka kytketään wheatstonen siltakytkennässä R2 vas-

tuksen paikalle samaan haaraan kuin aktiivinen venymäliuska. (Kyowa Electronic Instruments Co., 

Ltd. Japan, 2011), (Westerholm, 2018) 

 

 

3.2.5 Kolmijohdekytkentä 

 

 

 

Kuva 5 Dummy-liuskalla toteutettu lämpötilankompensointi siltakytkennässä. 

(Westerholm, 2018) 

Kuva 6 Kolmijohdekytkennät wheatstonen siltakytkennässä. (Westerholm, 2018) 
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Venymäliuskamittauksissa mitattava rakenne voi olla hyvinkin laaja ja venymäliuskapaikat voivat si-

jaita kaukana mittauslaitteistosta. Kun mittauksissa joudutaan käyttämään pitkiä johdinkaapeleita ve-

nymäliuskojen ja mittauslaitteiston välillä, kaapeleiden lämmönvaihtelusta syntyy vastuksenmuutosta. 

Vastuksenmuutos vääristää usein mittauksista saatavaa mittadataa. Kun pitkien kaapeleiden vastuk-

senmuutokset halutaan kompensoida pois, tulee venymäliuska kytkeä wheatstonen silta kytkentään 

kolmella kaapelilla. Kuvassa (Kuva 6) on esitetty kolmijohdekytkentä ¼-siltakytkennässä, jolla vastuk-

senmuutos saadaan poistettua. (Westerholm, 2018) 

 

3.2.6 Kalibrointi 

 

Mittausten kalibrointi pyritään suorittamaan mittauslaitteiston avulla, mutta joissakin tapaukissa tar-

vittavaan tarkkuuteen ei päästä. Venymäliuskamittauksissa kalibrointi voidaan myös suorittaa simu-

loimalla kappaleen venymiä tunnetulla vastuksella. Kuvassa (Kuva 7) ¼ - siltakytkentään on lisätty 

tunnettu shunt – liuska, jonka resistanssi ja liuskavakio tunnetaan. Tätä kalibrointimenetelmää kutsu-

taankin usein shunt – kalibroinniksi.  Kalibroinnilla pyritään varmistamaan mittalaitteiston toiminta 

lisäämällä siltakytkentään tunnettu vastus. Tunnetun vastuksen avulla pystytään laskemaan simuloitu 

venymä, jota voidaan verrata mittalaitteen antamaan tulokseen. Vertailun avulla voidaan arvioida mit-

talaitteistosta tai mittausjärjestelyistä johtuvien mittausvirheiden suuruusluokka. Mittausvirheiden 

suuruusluokka on hyvä tietää, jotta mittauksista saatavaa mittadataa voidaan tulkita oikein. 

(Hoffmann, 1989, ss. 141-144) (Westerholm, 2018) 

 

 

 

3.2.7 Signaalihäiriö 

 

Venymäliuskamittauksissa esiintyvät ongelmat johtuvat usein signaalihäiriöistä. Venymäliuskoissa il-

menevät signaalihäiriöt voivat ilmetä jo liuskojen asennusvaiheessa, kun liuskojen ja mittauslaitteiston 

välille liitetään johdinkaapeleita. Signaalihäiriöt johtuvat usein venymäliuskojen liitoksista, jotka ovat 

Kuva 7 Kalibrointi wheatstonen siltakytkennässä. (Westerholm, 2018) 
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päässeet hapettumaan tai liitoksen juotos on heikko. Signaalihäiriöitä voi myös ilmetä mittauspaikan 

lähellä käytettävistä laitteista tai itse mittalaitteesta. Nämä häiriöt johtuvat sähkölaitteissa käytettä-

västä sähkövirrasta, jonka taajuus on 50 Hertziä. (Westerholm, 2018) 

 

Mittauksissa esiintyviä signaalihäiriöitä, kuten sähkölaitteista aiheutuvia häiriöitä pystytään usein suo-

dattamaan pois jälkikäteen. Mittausten aikana ilmeneviä signaalihäiriöitä voivat olla signaalin ryömintä 

tai hyppäys. Signaalin ryömintä mittausten aikana johtuu usein huonosta maadoituksesta tai lämpöti-

lakompensoinnista. Signaalin hyppäys tapahtuu mittauksissa, kun liuskan liimaus on osittain pettänyt 

tai liittimen liitokset mittalaitteeseen ovat heikot. (Westerholm, 2018) 

 

3.3 Tilastotiede 

 

Tilastotiedettä voidaan pitää tekniikkana, jolla on mahdollista kerätä tietystä datasta sen merkitys. 

Tilastotiede tunnetaan myös lyhemmin sanana tilasto, joka tarkoittaa yhteenvetoa tai lukuarvoista 

tosiseikkaa. Tilastotieteeseen kuuluu myös data, joka antaa kuvan yksinkertaistetusti siitä, mitä ollaan 

tutkimassa. Data on yleensä laskutoimitusten, mittauksien tai prosessien tuloksia, joilla havainnoidaan 

tilastoitavaa asiaa. Data ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa alussa lukuarvoista, mutta usein se 

muutetaan lukujen muotoon, jotta sen esittäminen ymmärrettävästi olisi helpompaa. Suurelta osin 

tilastotiede on lukuarvoista dataa. (Hand, 2008, ss. 13-16) 

 

Tilastotieteen kuuluisin ja tärkein jakauma on normaalijakauma. Normaalijakaumaa kutsutaan myös 

Gaussin käyräksi tai kellokäyräksi. Normaalijakaumassa tilastoitavat arvot noudattavat normaalija-

kauman funktiota kuvan (Kuva 8) mukaisesti. Käyrän huipun kohdalle suuntautuvat arvot ovat toden-

näköisempiä kuin käyrän päihin tulevat arvot. Normaalijakauman avulla pystytään esimerkiksi mit-

tauksissa vähentämään mahdollisten mittausvirheiden vaikutusta tulosten arvioinnissa (Hand, 2008, 

ss. 89-90) 

 

 

 

  

Kuva 8 Normaalijakauma funktio. (Tilastokeskus, 2018) 
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4 VENYMÄLIUSKOJEN ASENNUS AJONEUVON RUNKOON 

 

4.1 Venymäliuskojen paikat 

 

Mittauksissa käytetyt venymäliuskapaikat määrittyivät asiakkaan tilaaman FEM-analyysin perusteella. 

FEM-analyysissä runkoon kohdistettiin kuormituksia, jotka olisivat mahdollisimman todellisia, kun ajo-

neuvo on todellisessa käytössä. Venymäliuskamittausten avulla haluttiin todistaa ja määrittää ovatko 

kuormitustilanteissa käytetyt kiihtyvyysarvot oikeita. Venymäliuskamittauksista saatuja tuloksia ver-

rattiin tulosten tarkastelussa FEM-analyysin antamiin arvoihin, joiden avulla pyrittiin toteamaan, 

ovatko kuormitustilanteissa käytetyt kiihtyvyydet oikeat.  

 

 

 

 

 

Tässä opinnäytetyössä ei tehty venymäliuskapaikkojen valintaa. Venymäliuskapaikkojen valinnan suo-

ritti ulkopuolinen lujuuslaskija yhdessä asiakkaan kanssa. Kuvissa (Kuva 9, Kuva 10) on esitetty valitut 

venymäliuskapaikat. Kuvat eivät ole julkisia. 

 

 

Kuva 9 Venymäliuskapaikat ajoneuvon rungossa sivulta kuvattuna. (Ei julkinen) 

Kuva 10 Venymäliuskapaikat ajoneuvon rungon alta kuvattuna. (Ei julkinen) 

(ei julkinen) 

(ei julkinen) 
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4.2 Venymäliuskojen asennus  

 

Venymäliuskojen asennus on yksi tärkeimmistä työvaiheista venymäliuskamittauksissa. Venymälius-

kojen asennuksessa tulee olla huolellinen ja tarkka, jotta mittauksista saatavat tulokset ovat päteviä. 

Ennen asennusten aloitusta tulee perehtyä mitattavaan rakenteeseen sekä selvittää onko valittuun 

paikkaan mahdollista asentaa venymäliuska.  

 

Venymäliuskamittausten valmisteluiden yleisperiaatteet: 

 

1. Liuskojen asennukseen varattava tarpeeksi aikaa, koska mahdollisia ongelmatilanteita voi syntyä. 

 

2. Venymäliuskojen asennuksen huolellinen ja tarkka suunnittelu. Tarkat kuvat paikoista, johon lius-

kat asennetaan. 

 

3. Liuskojen asennus siisteissä, valoisissa ja lämpimissä tiloissa, jotta asennusvirheiltä vältyttäisiin. 

 

4. Asennuksessa tarvittavat tarvikkeet valmiiksi asennuksia varten, jotta ne ovat välittömästi saata-

villa asennuksia tehdessä. 

 

5. Huolellinen valmistautuminen parantaa asennuksen onnistumista. 

 

(Westerholm, 2018) 

 

 

4.2.1 Pinnan valmistelu 

 

Venymäliuskojen asennuksessa ensimmäinen vaihe on etsiä rakenteesta venymäliuskalle määri-

tetty paikka ja merkitä paikka karkeasti tussilla. Venymäliuska tulee aina kiinnittää rakenteen to-

delliselle pinnalle, joten pinnalla oleva maali, ruoste ja huokoset tulee ensin poistaa pinnasta. 

Pinnan puhdistukseen voidaan käyttää esimerkiksi nopeakierroksista akkuporakonetta, jossa on 

hiomakärki. Tässä vaiheessa hiomakärki ei tarvitse olla hieno, vaan tarkoituksena on tuoda raken-

teen todellinen pinta esiin. Hiomakärki voi olla karheusasteeltaan 80 ja 120 väliltä. Venymäliuska 

on usein hyvin pieni, mutta puhdistettava alue tulee olla laajempi, jotta liuskan asentaminen olisi 

helpompaa. Asennuksen helpottamiseksi rakenteen pintaan on hyvä merkitä terävällä piikillä lius-

kan paikat. (Westerholm, 2018) 

 

Pinnan karkean hiomisen jälkeen pinta tulee hioa käsin kiiltäväksi. Kuvassa (Kuva 11) on havain-

nollistettu, kuinka käsinhiontaa tulee suorittaa. Hiomisessa tulisi käyttää pyöriviä liikkeitä, jotta 

pinnasta tulisi mahdollisimman kiiltävä ilman hiomapaperin jättämiä railoja. (Kyowa Electronic 

Instruments Co., Ltd. Japan, 2011) 
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Käsinhiontaa tulee suorittaa materiaalille vaiheittain eri karheusasteilla. Ensimmäiseksi hionnassa käy-

tetään karheusasteeltaan 300 olevaa paperia, jonka jälkeen siirrytään astetta hienompaan 600 -pa-

periin. Hiontaa tulee suorittaa niin kauan, että pinta on mahdollisimman kiiltävä ja tasainen. Lopuksi 

pinta voidaan käydä vielä läpi karheusasteeltaan 1000–1200 olevalla hiekkapaperilla. Käsinhionnassa 

tulee olla kärsivällinen, sillä mitä parempi pinnanlaatu on, sitä parempia mittaustuloksia venymäliuska 

antaa. (Westerholm, 2018) 

 

Viimeisenä vaiheena pinnan valmistelussa on puhdistus, jossa hiottu pinta tulee puhdistaa huolelli-

sesti, ja pinnalta tulee saada pois kaikki epäpuhtaudet ja rasva. Pinta tulee ensin puhdistaa esimerkiksi 

puhdistusaineella, jolla pinnalta saadaan epäpuhtaudet pois. Puhdistusaineissa käytetään usein ras-

vapohjaisia liuottimia, mikä jättää pintaan rasvakalvon. Rasvan poistamiseksi materiaalin pinnalta puh-

distetaan pinta lopuksi elektroniikan puhdistusaineella, joka ei sisällä rasvapohjaisia liuottimia. 

(Westerholm, 2018) 

 

4.2.2 Liuskan liimaaminen 

 

Venymäliuskan liimaamisessa on tärkeää saada liuska tarkalleen oikeaan paikkaan ja oikeaan asen-

toon. Ennen liiman levittämistä liuskaan on hyvä testata liuskaa haluttuun paikkaan. Näin varmiste-

taan, että liuskan liimaaminen onnistuu varmasti haluttuun paikkaan. Liuskaa tulee käsitellä varoen, 

eikä liuskan liimapintaan saa koskea. Paras tapa on ottaa liuskan johtimista kiinni ja taivuttaa niitä 

siten, että liuska on helppo asentaa paikalleen. (Westerholm, 2018) 

 

Kun venymäliuskaa on testattu haluttuun paikkaan ja on varmistuttu, että sen asentaminen onnistuu, 

voidaan liuskaan levittää liimaa. Venymäliuskojen liimaamisessa käytetään liuskojen liimaamiseen 

tarkoitettua pikaliimaa. Liimaa tulee säilyttää jääkaapissa, sillä liiman säilymisaika on lyhyt. 

Vanhentuneen tai väärin säilytetyn liiman ominaisuudet ovat voineet heikentyä, eikä liuska liimaannu 

välttämättä oikein.  (Westerholm, 2018) 

 

 

 

 

Kuva 11 Venymäliuskapaikan käsinhionta. (Kyowa 

Electronic Instruments Co., Ltd. Japan, 2011) 
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Kuvassa (Kuva 12) on esitetty, kuinka liima levitetään liuskaan ja kuinka liimaus tulee suorittaa raken-

teen pintaan. Liuskaan tulee levittää sopivasti liimaa, jonka jälkeen liuska liimataan haluttuun paik-

kaan. Venymäliuskaa tulee painaa rakennetta vasten noin minuutin ajan. Venymäliuskapakkauksen 

mukana tulee muovinpalanen, jota tulee käyttää liuskan ja sormen välissä, jotta venymäliuska pysyy 

koskemattomana. (Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. Japan, 2011) 

 

Liimauksen jälkeen tulee tarkistaa liimauksen tulos sekä olla huolellinen, että venymäliuskan johtimet 

eivät roiku ja irrota liimattua liuskaa rakenteesta. Parhaiten johtimet saa kiinnitettyä rakenteeseen 

kuumaliimalla, kuten kuvassa (Kuva 13) on esitetty. Liimauksen epäonnistuessa tulee liuska irrottaa 

rakenteesta sekä hioa ja puhdistaa pinta uudestaan. (Westerholm, 2018) 

 

 

4.2.3 Johtimien kytkeminen terminaaliin 

 

Venymäliuskan johtimet tulee kytkeä terminaaliin, jolla johtimet saadaan kytkettyä mittauslaitteistoon 

meneviin kaapeleihin. Terminaali liimataan mitattavaan rakenteeseen sopivaan paikkaan ja liimana 

käytetään venymäliuskaliimaa. Venymäliuskalta tulevat johtimet tulee valmistella sopivan pituisiksi, 

jotta johtimet eivät roiku tai ole liian pitkät. Näin vältetään johtimien rikkoutuminen. Venymäliuskan 

johtimet juotetaan terminaaliin oikeille paikoille. Juottaminen tulee tehdä huolellisesti, koska huono 

juotos voi johtaa signaalihäiriöihin mittausten aikana. Lopuksi juotosten onnistuminen ja liuskojen 

vastukset tulee tarkistaa, etteivät johtimet ole kosketuksissa rakenteeseen. Tarkistuksessa tulee käyt-

tää tarkkuusvastusmittaria. (Westerholm, 2018) 

Kuva 12 Venymäliuskan liimaaminen rakenteen pinnalle. (Kyowa 

Electronic Instruments Co., Ltd. Japan, 2011) 

Kuva 13 Venymäliuskan johtimet kuumaliimalla kiinnitet-

tynä. (Kyowa Electronic Instruments Co., Ltd. Japan, 2011) 
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4.2.4 Kaapeleiden kytkeminen terminaaliin 

 

Kun venymäliuskan johtimet on kytketty terminaaliin, tulee terminaaliin kytkeä mittauslaitteistolle me-

nevät kaapelit. Kaapelit kytketään terminaaliin samalla tavalla, kuin venymäliuskan johtimet. Monesti 

venymäliuskamittauksissa käytetään käytettyjä kaapeleita. Kaapelin kunto tulee tarkistaa ennen kyt-

kemistä terminaaliin. Kaapelin johtimien tulee olla hyvässä kunnossa, eikä hapettumia saa esiintyä. 

Hapettumat kaapeleissa voivat tuoda signaalihäiriöitä. Kaapelit tulee merkitä selvästi, jotta tiedetään, 

mikä kaapeli on kytketty mihinkin venymäliuskaan. Lopuksi kytkennän onnistuminen sekä liuskojen 

vastukset tarkistetaan tarkkuusmittarin avulla. (Westerholm, 2018) 

 

4.2.5 Venymäliuskojen suojaus 

 

Viimeinen vaihe venymäliuskojen asennuksessa on kytkentöjen suojaus. Ennen suojausta tulee olla 

varma, että venymäliuskat toimivat oikein ja ne ovat merkitty tarkasti. Ensin venymäliuskojen ja ter-

minaalien päälle suihkutetaan lakka, joka suojaa liuskaa epäpuhtauksilta ja hapettumiselta. Kun lakka 

on kuivunut, laitetaan terminaalien ja liuskojen päälle liuskasilikoni. Silikoni suojaa liuskaa mittauk-

sissa. Tarvittaessa liuskat ja terminaalit voidaan suojata suojalevyillä kolhuilta, joita voi esiintyä mit-

tauksien aikana. (Westerholm, 2018)  

 

4.2.6 Asennuksien toteutus 

 

Tässä opinnäytetyössä venymäliuskojen asennukset toteutettiin edellä mainittujen ohjeiden mukaan. 

Venymäliuskojen asennukset suoritettiin Iisalmessa Normetin protolaboratoriossa 16.12.–17.12.2019. 

Asennuksiin varattiin kaksi kahdeksan tunnin päivää ja asennuksissa oli mukana lehtori Tatu Wester-

holm. Asennusten helpottamiseksi toimeksiantaja oli valmistellut rungon asennuskuntoon ja pyrkinyt 

tekemään asennukset mahdollisiksi. Rungosta oli esimerkiksi irrotettu toinen etupyörä, jotta sen ta-

kana olevaan levyyn päästiin asentamaan venymäliuska.  

 

Venymäliuskojen asennukset aloitettiin ohjeen mukaan merkitsemällä määritetyt venymäliuskapaikat 

karkeasti runkoon tussilla. Tämän jälkeen valittuja kohtia aloitettiin hiomaan akkuporakoneen avulla. 

Kun rakenteen todellinen pinta saavutettiin, siirryttiin käsinhiontaan. Käsinhiontaa suoritettiin ensin 

vesihiomapaperilla, jonka karheusaste oli 300. Sen jälkeen siirryttiin karheusasteeltaan 600 olevaan 

vesihiomapaperiin. Lopuksi pinta viimeisteltiin 1000-karheusasteisella vesihiomapaperilla. Hionnan jäl-

keen venymäliuskapaikat putsattiin puhdistusaineella ja elektroniikan puhdistusaineella, jonka jälkeen 

liuskojen paikat merkittiin viivainta, rullamittaa ja tussia apuna käyttäen.  

 

Venymäliuskat liimattiin merkittyihin kohtiin venymäliuskoille tarkoitetulla erikoispikaliimalla. Seuraa-

vaksi valittiin sopiva paikka terminaalille ja liimattiin terminaali venymäliuskaliiman avulla runkoon. 

Kuvassa (Kuva 14) on esitetty, kuinka venymäliuskojen johtimet vedettiin rungon pintaa pitkin termi-

naaleihin. Johtimet kiinnitettiin ensin runkoon kuumaliiman avulla, jonka jälkeen johtimien päät juo-

tettiin terminaaliin oikeille paikoille. Tämä sama prosessi toistettiin kaikille venymäliuskoille. Lopuksi 

juotosten onnistuminen ja vastusten kunto tarkastettiin tarkkuusvastusmittarilla. Juotokset olivat on-

nistuneet ja vastukset toimivat. 
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Seuraavassa vaiheessa lähdettiin toteuttamaan kaapeleiden vetoa terminaaleista mittalaitteelle. Mit-

talaite päätettiin sijoittaa ajoneuvon hyttiin, jonne kaikki kaapelit vedettiin. Kun kaapelit oli mitoitettu 

terminaaleista mittalaitteelle, juotettiin kaapelit terminaaleihin. Kaapelit kiinnitettiin runkoon ja sen 

osiin kuumaliimalla sekä nippusiteillä. Viimeiseksi kaapeleiden kytkennät tarkistettiin tarkkuusvastus-

mittarin avulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14 Ajoneuvon runkoon asennettu rusetti-venymäliuska. 
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4.3 Venymäliuskojen tiedot  

 

 

 

Kaivosajoneuvon runkoon asennettujen venymäliuskojen tiedot on esitetty taulukossa (Taulukko 1). 

Kaikki runkoon asennetut venymäliuskat olivat 5 mm pituisia, mutta liuskojen liuskavakikoissa ja re-

sistansseissa oli eroja. Jokaisen liuskan tiedot merkattiin ylös ennen venymäliuskan asennusta kaivos-

ajoneuvon runkoon. Näin pystyttiin varmistamaan, että jokaisen liuskan tiedot olivat tiedossa.  

 

 

  

Taulukko 1 Asennettujen Kyowa-venymäliuskojen tiedot. 
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5 TUTKIMUS VENYMÄLIUSKAMITTAUKSISTA  

 

5.1  Tutkimuksen lähtökohdat ja rakenne 

 

Tutkimus venymäliuskamittauksista toteutettiin tässä opinnäytetyössä perehtymällä opinnäytetöissä 

tehtyihin venymäliuskamittauksiin. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli löytää erilaisia venymäliuskamittauksia sekä tietoa siitä, minkälaisia 

haasteita ja ongelmia mittauksissa oli ilmennyt. Tutkimus antaa tietoa siitä, minkälaisia mittauksia 

venymäliuskoilla voi suorittaa sekä minkälaisia ongelmia ja haasteita mittausten aikana voi kohdata. 

Tutkimuksen tulosten avulla pystytään varautumaan mittausten aikana esiintyviin ongelmiin ja haas-

teisiin sekä pohtia uusia mahdollisuuksia käyttää venymäliuskamittauksia kaivosajoneuvon suunnitte-

lussa. Kuvassa (Kuva 15) on esitetty tutkimuksen rakenne ja eteneminen. 

 

 

 

5.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää erilaisia venymäliuskamittauksia sekä löytää tietoa mittauksien ai-

kana ilmenevistä haasteista ja ongelmista. Venymäliuskamittauksia voidaan suorittaa monella eri ta-

paa erilaisille materiaaleille ja muodoille. Tämän tutkimuksen tarkoitus on tuoda esille venymäliuska-

mittauksien monimuotoisuutta sekä antaa tietoa haasteista ja ongelmista, joita venymäliuskojen asen-

nuksessa tai mittauksissa voi ilmetä. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Minkälaisia venymäliuskamittauksia on suoritettu? 

 

2. Minkälaisia haasteita ja ongelmia mittauksia suorittaneet henkilöt ovat kohdanneet? 

Kuva 15 Tutkimuksen rakenne. 
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5.3 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

 

Tämä tutkimus tehtiin hyödyntäen kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisen tutki-

muksen piirteisiin kuluu tyypillisesti pyrkimys tehdä johtopäätöksiä aineistoa hyödyntäen sekä tuottaa 

tutkittavasta ilmiöstä kattavaa ja yksityiskohtaista tietoa. Laadullista tutkimusmenetelmää hyödynnet-

täessä tutkittavasta ilmiöstä pyritään tuomaan esille erilaisia tarkastelunäkökulmia. Aineiston hankin-

nassa ja analysoinnissa tulee keskittyä niiden monipuolisuuteen, jotta erilaiset näkökulmat saadaan 

esille. (Puusa & Juuti, 2020, s. 10) Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruu toteutetaan yleisesti 

hyödyntäen kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin menetelmiä. Tietoa voidaan myös koota yhteen 

erilaisista dokumenteista. Menetelmiä voidaan hyödyntää yhdistellen, vaihtoehtoisesti tai rinnakkain 

riippuen tutkittavasta ongelmasta ja tutkimusresursseista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 62) 

 

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruu toteutettiin havainnoimalla sekä kokoamalla tietoa yhteen erilaisista 

dokumenteista. Havainnointi on yksi laadullisen tutkimuksen peruselementeistä ja aineistonkeruume-

netelmänä se jaetaan eri muotoihin, joita ovat havainnointi ilman osallistumista, osallistuva ja osallis-

tava havainnointi sekä piilohavainnointi. Tämän tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin havainnoimalla 

ilman osallistumista. Tässä tutkimusmenetelmässä tutkija on ulkopuolinen tarkkailija, joka ei osallistu. 

Vuorovaikutus tutkijan ja tutkimuksen tiedonantajien välillä ei ole tiedonhankinnan kannalta merkit-

tävä. Kun tutkimusaineistona käytetään yksityisiä dokumentteja, valitaan tiedonantajat harkinnanva-

raisesti ja siten, että tutkimusaineisto on tarpeeksi kattava tutkimuksen kannalta. Merkittävä peruspi-

lari ja kynnyskysymys dokumenttien hyödyntämisessä tutkimusaineistona on se, että tutkija osaa il-

maista itseään kirjallisesti sekä luoda tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, ss. 70-72) 

 

Tutkimuksen analyysin kannalta on olennaista, että aineistonkeruu ja havainnointityö ovat onnistu-

neet. Tutkijan tehtävänä on poimia tutkittavasta ilmiöstä tutkimuksen kannalta merkittävät asiat. Laa-

dullisessa tutkimuksessa havainnoinnin tulokset muodostuvat tutkijan omista tutkimusvalinnoista. 

Analyysi kuvailee ja tulkitsee ilmiötä, ja onnistuneen analyysin keskiössä on tutkijan tulkinta ja ym-

märrys tutkittavaa ilmiötä kohtaan. (Puusa & Juuti, 2020, ss. 135-139) 

 

5.4 Aineiston kerääminen ja tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksen aineiston kerääminen ja valinta aloitettiin etsimällä Theseus -tietoarkistosta opinnäyte-

töitä, joissa oli suoritettu venymäliuskamittauksia. Ensisijainen tavoite oli löytää aineistoksi opinnäy-

tetöitä, jotka käsittelivät kaivosajoneuvoihin kohdistuvia mittauksia. Aineistoksi valittiin opinnäytetöitä, 

jotka käsittelivät venymäliuskamittauksia. Aineisto valittiin työn aiheen ja sisällön perusteella.  

 

Aineistoa etsiessä huomasi heti, kuinka erilaisia töitä venymäliuskoihin liittyen on tehty. Valitettavasti 

kaivosajoneuvoihin kohdistuvia töitä ei löytynyt, jonka vuoksi aineisto valittiin oman mielenkiinnon 

perusteella. 
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Tutkimuksen toteuttamisen helpottamiseksi laadittiin aputaulukko, johon listattiin seuraavat apukysy-

mykset: 

 

1. Venymäliuskamittausten kohde? 
 

2. Mitä venymäliuskoilla mitataan? 
 

3. Kuinka venymäliuskapaikat ovat valittu ja perusteltiinko paikkojen valintaa? 

 

4. Saatiinko mittaukset suoritettua suunnitellusti? 
 

5. Minkälaisia ongelmia ja haasteita mittauksien aikana on kohdattu?  
 

6. Verrataanko mittauksista saatuja arvoja vertailu-/taulukkoarvoihin? Kuinka vertailuarvot 
ovat valittu? 

 

7. Ovatko venymäliuskamittaukset tuoneet halutun hyödyn ja onko tulosten avulla saatu 
tietoa kohteesta? 

 

 

Apukysymysten avulla pyrittiin saamaan teksteistä haluttuja asioita esille sekä havainnoida venymä-

liuskamittausprosessin kulkua. Tutkimusaineistoa kerättäessä jokainen opinnäytetyö luettiin tarkasti, 

jonka jälkeen vastattiin jokaiseen aputaulukon kysymykseen. Näin opinnäytetöiden tarkasteltavaa si-

sältöä pystyttiin analysoimaan paremmin. Tutkimuksen aputaulukko löytyy tämän työn liitteistä. 

 

5.5 Tutkimuksen tulokset  

 

 

Venymäliuskamittausten tutkimuksessa lähdettiin selvittämään, minkä tyyppisiä mittauksia venymä-

liuskoilla oli suoritettu. Tutkimusta tehdessä huomasi hyvin, kuinka erilaisia mittauksia oli tehty erilai-

sille kappaleille. Tutkimuksessa tutkittiin ja analysoitiin viittä opinnäytetyötä, jossa oli tehty venymä-

liuskamittauksia. Venymäliuskamittauksia oli suoritettu prototyyppiajoneuvon rungolle, puutavarape-

rävaunulle, metsäperävaunulle, ruiskuvalumuotille sekä puutavarakouralle.  

 

Opinnäytetöissä venymäliuskoilla oli mitattu kappaleisiin ja rakenteisiin kohdistuvia asioita, kuten ra-

situksia, muodonmuutoksia, rakenteeseen kohdistuvia jännityksiä ja jännitystiloja sekä staattisia kuor-

mituksia. Venymäliuskoilla voidaan mitata ja havainnoida useita eri asioita rakenteissa ja kappaleissa, 

mikä tulee hyvin ilmi töitä tarkasteltaessa. 

 

Yksi aputaulukon kysymyksistä oli ” Kuinka venymäliuskapaikat ovat valittu ja perusteltiinko paikkojen 

valintaa?”. Opinnäytetöissä venymäliuskapaikkoja oli valittu monella eri tavalla. Kahdessa työssä ve-

nymäliuskapaikat olivat suunnittelijoiden valitsemia eli paikat oli määrittänyt valmiiksi joku muu. Kah-

dessa muussa työssä paikat oli valittu FEM-analyysin avulla, jolla oli ensin simuloitu tutkittavaa raken-

netta. FEM-analyysi oli antanut kappaleiden ja rakenteiden eri kohtiin mielenkiintoisia arvoja, joita oli 

lähdetty tutkimaan venymäliuskojen avulla. Kuvassa (Kuva 16) on esitetty, kuinka FEM-analyysi kuvaa 

tuloksia kappaleesta. Yhdessä työssä venymäliuskapaikkojen valintaa ei perusteltu eikä paikkojen va-

linta käynyt ilmi tekstistä. 
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Venymäliuskamittaukset ovat pitkä prosessi, johon kuuluu venymäliuskojen asennuksen lisäksi itse 

mittaukset. Mittaukset ovat vain yksi osa-alue venymäliuskamittausprosessia, mutta ne ovat tärkeässä 

osassa tulosten kannalta. Tutkimuksen aikana havainnoitiin myös, kuinka mittaukset olivat onnistu-

neet opinnäytetöissä. Kuvassa (Kuva 17) on esitetty prosenttiosuudet tutkittavien töiden venymälius-

kamittausten onnistumisesta. Positiivinen yllätys oli, että ainoastaan yhdessä työssä ei ollut päästy 

suorittamaan mittauksia.  Suontakasen (2019, 40) mukaan ” koko projektin myöhässä oleva aikataulu 

esti kokeelliset mittaukset, koska prototyyppiajoneuvolla ei pystynyt vielä ajamaan”. 

 

 

 

 

Kuva 16 Esimerkkikuva FEM-analyysin antamista tuloksista. (CFM Schiller GmbH, 2020) 

Kuva 17 Tutkimuksessa tutkittujen töiden venymäliuskamittausten 

onnistumisjakauma. 
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Venymäliuskamittausten suorittaminen ei tarkoittanut, ettei prosessissa olisi ilmennyt ongelmia ja 

haasteita. Vaikka tarkastelluissa töissä neljä viidestä mittauksesta oli saatu suoritettua, tuli tutkimuk-

sessa esille paljon hyviä haasteita ja ongelmia, mitä ei ollut osattu ennustaa. Yksi haaste, mitä pidän 

hyvin hankalasti ennustettavana, oli ajoneuvon ajossa suoritettavat venymäliuskamittaukset. Mittauk-

siin tulee todella paljon haasteita ja mahdollisia ongelmia, kun mittaukset suoritetaan mitattavan koh-

teen liikkuessa. Mittauksissa ilmeneviä haasteita voivat olla sääolosuhteet, liuskojen kiinnipysyminen 

kappaleessa ja kenttäolosuhteet ongelmien nopeaan ratkaisuun. Reponen (2015, 47) toteaa omassa 

opinnäytetyössään, että mittaukset ovat haastavammat suorittaa kenttäolosuhteissa kuin sisätiloissa. 

 

Tutkimuksessa esille tulleet ongelmat ja haasteet kannattaa huomioida, kun suunnittelee venymälius-

kamittauksia. Haasteita ja ongelmia tutkittavissa töissä olivat venymäliuskojen kalibrointi, mittauksista 

saadun datan epäloogisuus ja epäluotettavuus, epäonnistunut liuskojen asennus ja mittausten aika-

taulun venyminen ongelmien takia sekä mittausten keskeytys. Lisäksi haasteeksi osoittautui se, ettei 

haettuja tuloksia saatu ja mittausten tulokset eivät vastanneet FEM-analyysin tuloksia. Ongelmat ja 

haasteet eivät rajoittuneet tiettyyn vaiheeseen venymäliuskamittauksissa, vaan niitä löytyi jokaisesta 

työvaiheesta.  

 

Kaikkiin haasteisiin ja ongelmiin pystytään löytämään ratkaisu ja kompromissi, jos ne tunnistetaan 

ajoissa. Liuskojen asennuksen haasteisiin pystyy varautumaan jo ennen asennusten aloitusta hankki-

malla oikeat työvälineet sekä valitsemaan mahdollisuuksien mukaan valoisat ja siistit sisätilat, jossa 

asennukset suoritetaan. Seppälän (2014, 50) mukaan asennustuloksia helpottaa liuskojen asennus 

hyvässä valaistuksessa alhaalta päin mitattavaan kohteeseen, jolloin työskentely tapahtuisi esimerkiksi 

huoltohallin asennusmontusta. Kun asennuksiin on varautunut ja tilat ovat hyvät, liuskojen asennuk-

sien onnistuminen on paljon todennäköisempää. Ongelmat venymäliuskojen kalibroinnissa ja mittauk-

sista saatavan datan epäloogisuudessa saattavat aiheutua epäonnistuneista asennuksista tai liuskojen 

johdotuksista. Tämän takia asennuksiin tulisi varata paljon aikaa, jotta asennukset pystytään suorit-

tamaan kiireettömästi. Ennen venymäliuskamittauksia tulisi suunnitella, kuinka mittaukset tullaan suo-

rittamaan sekä varata paljon ylimääräistä aikaa koko venymäliuskamittausprosessille aina asennuk-

sista datan analysointiin. Mittauksien aikana ongelmat ovat mahdollisia ja jopa todennäköisiä, jonka 

vuoksi aikaa tulee olla mahdollisimman paljon. Väljällä aikataululla olevat mittaukset saadaan toden-

näköisemmin maaliin, vaikka ongelmia esiintyisikin mittausten aikana.  

 

Tutkimuksen tutkittavista aiheista yksi mielenkiintoisin tarkastelun kohde oli se, kuinka mittauksista 

saatuja arvoja oli verrattu esimerkiksi taulukkoarvoihin ja kuinka vertailuarvot oli valittu. Tutkimuksen 

kolmessa työssä mittausten tuloksia verrattiin FEM-analyysin antamiin arvoihin, joka on yksi yleisim-

mistä tavoista analysoida tuloksia. Yhdessä työssä mittauksista saatuja arvoja verrattiin VTT:n aikai-

semmin suorittaman mittauksen arvoihin. Mittauksista saatuja tuloksia oli myös vertailtu ennalta mää-

ritettyyn vertailuarvoon, mutta vertailuarvon alkuperää ei kerrottu. Vertailemalla mittauksista saatuja 

arvoja tunnettuihin arvoihin, pystytään todentamaan, ovatko arvot lähellekään oikeita ja onko esimer-

kiksi asennuksissa tullut epäonnistumisia, ja antavatko liuskat vääriä arvoja. FEM-analyysin antamiin 

arvoihin on hyvä verrata mittaustuloksia, jos analyysissä on pystytty käyttämään todenmukaisia kuor-

mituksia.  
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Viimeinen tutkittava kohta tutkimuksessa oli, ”Ovatko venymäliuskamittaukset tuoneet halutun hyö-

dyn ja onko prosessiin löydetty parannusehdotuksia?”. Kahdessa työssä venymäliuskamittaukset eivät 

olleet tuoneet haluttuja hyötyjä. Yhdessä töistä venymäliuskamittaukset olivat jääneet tekemättä, 

jonka vuoksi haluttua hyötyä ei ollut saatu. Toisessa työssä liuskojen kalibrointia ei ollut saatu suori-

tettua, jolloin liuskojen arvot olivat epäluotettavia. Kolmessa muussa työssä mittaukset olivat tuoneet 

halutun hyödyn tai hyödyn puuttumista ei ilmaistu. 

 

Opinnäytetöissä ilmituotuja parannusehdotuksia olivat parempi perehtyminen mittauslaitteistoon, tes-

timittausten suorittaminen ennen varsinaisia mittauksia, jotta voidaan todeta mittauslaitteiston toimi-

vuus, ja varmistaminen, että data tallentuu oikein liuskoilta. Opinnäytetyössään Seppälä (2014, 50) 

toteaa, että venymäliuskojen toimivuus kannattaa varmistaa suorittamalla testimittaukset muutamalla 

liuskalla ennen varsinaisia mittauksia. Parannusehdotuksena tulivat myös asennukseen varattava aika 

ja hyvät olosuhteet, koska epäonnistuneet asennukset voivat pahimmassa tapauksessa pilata koko 

mittaukset. 

 

5.6 Tutkimuksen johtopäätökset 

 

 

Tutkimus tehdyistä venymäliuskamittauksista opinnäytetöissä oli opettavainen ja mielenkiintoinen. 

Tutkimuksessa tuli hyvin esille, kuinka monimuotoisia ja erilaisia mittauksia venymäliuskoilla voidaan 

tehdä. Mittausten kohteena voi olla melkein minkälainen kappale tai esine tahansa, mistä halutaan 

tietoa venymäliuskoja hyödyntäen. Tutkimuksen tutkimuskysymyksinä olivat:  

 

1. Minkälaisia venymäliuskamittauksia on suoritettu? 

 

2. Minkälaisia haasteita ja ongelmia mittauksia suorittaneet henkilöt ovat kohdanneet? 

 

 

Tutkimuskysymyksiin löydettiin tutkimuksessa vastaukset. Venymäliuskamittauksia oli suoritettu ajo-

neuvon rungolle, perävaunujen rungoille, ruiskuvalumuotille sekä puutavarakouralle. Mittauksien koh-

teita oli hyvin erilaisia rakenteita ja rakenteista haluttiin mitata erilaisia asioita. Tulosten perusteella 

voidaan todeta, että venymäliuskamittauksia voidaan suorittaa melkeinpä minkälaiselle kappaleelle 

tahansa, kun halutaan tietää kappaleessa tapahtuvat muodonmuutokset, kuormitukset tai jännitykset. 

Venymäliuskoilla voidaan mitata rasituksia, jännityksiä, jännitystiloja, muodonmuutoksia ja staattisia 

kuormituksia. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta venymäliuskamittauksien olevan hyvä tapa 

saada tietoa kappaleesta. Tuloksia voidaan käyttää kappaleen kehittämisessä tai kappaleen kestävyy-

den määrityksessä. 
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Tutkimuksessa esille tulleet haasteet ja ongelmat kannattaa ottaa huomioon venymäliuskamittauksia 

suunnitellessa. Venymäliuskamittauksissa tulee huomioida mittauksiin varatun ajan riittävyys, hyvät 

ja valoisat tilat asennuksille sekä varmistaa FEM-analysoinnissa käytettyjen arvojen oikeellisuus. Li-

säksi on hyvä varmistaa, vastaavatko ne haluttua kuormitustilannetta. Mittauksia suorittaessa tulisi 

välillä pysähtyä miettimään, onko kaikki asiat varmasti tehty oikein ja miettiä ongelmien juurisyyt, jos 

niitä ilmenee mittauksissa. Näiden asioiden avulla venymäliuskamittausten onnistuminen on todennä-

köisempää.  

 

Tutkimuksen suorittaminen oli luontevaa ja sen tekeminen toi lisää näkökulmia venymäliuskamittauk-

siin. Tutkimuksen alussa laadittu aputaulukko toimi tutkimuksen runkona, joka helpotti aineiston ke-

räämistä ja analysointia. Tutkimuksen suorittamista helpotti myös aikaisemmin opinnäytetyössä suo-

ritetut venymäliuskojen asennukset ja perehtyminen venymäliuskamittauksiin. Tietämys ja ymmärrys 

venymäliuskamittauksista auttoivat näkemysten ja mielipiteiden poimimista tutkittavista töistä, vaikka 

tutkimus tehtiin ilman vuorovaikutusta tutkittavien töiden suorittajiin.  
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6 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA TULOKSIEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA 

 

6.1 Opinnäytetyön tulokset 

 

Opinnäytetyön tulokset poikkesivat suunnitellusta, sillä venymäliuskamittauksia ei saatu suoritettua. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan opinnäytetyön tuloksiksi tavoiteltiin venymäliuskojen asennukset 

ajoneuvon runkoon sekä mittaustulosten analysointi. Opinnäytetyön alkuperäisistä tavoitteista joudut-

tiin poikkeamaan ja uudet tavoitteet määriteltiin yhdessä toimeksiantajan kanssa.  

 

Venymäliuskojen asennukset saatiin suoritettua ja asennusprosessin kulku on kuvattu tässä opinnäy-

tetyössä. Venymäliuskamittausten tilalla päätettiin tehdä tutkimus aikaisemmin tehdyistä venymälius-

kamittauksista. Tutkimuksessa haluttiin tarkastella, minkälaisia mittauksia oli suoritettu ja minkälaisia 

ongelmia ja haasteita mittausten aikana oli kohdattu. Tutkimuksen tuloksissa on kuvattu tutkittavien 

töiden venymäliuskamittaukset sekä tehdyt havainnot ongelmista ja haasteista mittauksissa käyttäen 

apuna liitteistä löytyvää tutkimuksen aputaulukkoa.    

 

6.2 Tuloksien hyödyntäminen jatkossa 
 

 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa toimeksiantajan tulevissa venymäliuska-

mittauksissa. Venymäliuskojen asennusprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti ja selkeästi, ja sitä nou-

dattamalla voidaan toteuttaa venymäliuskojen asennus haluttuun kohteeseen.  

 

Tutkimuksessa esille tulleita haasteita ja ongelmia voidaan hyödyntää kehittävällä tavalla seuraavissa 

venymäliuskamittauksissa. Toimeksiantaja voi välttyä mahdollisilta ongelmilta venymäliuskamittauk-

sissa huomioimalla mahdolliset haasteet ajoissa. Kun ongelmat ja haasteet tunnistetaan ajoissa, voi-

daan ongelmilta välttyä prosessin aikana ja täten saada jatkossa aikaan onnistuneet venymäliuska-

mittaukset. Tutkimus antaa toimeksiantajalle käsityksen mahdollisista haasteista ja ongelmista veny-

mäliuskamittausprosessissa. 
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7 YHTEENVETO  

 

Opinnäytetyö oli kokonaisuudessaan opettavainen prosessi. Opinnäytetyön alkuperäinen tavoite oli 

suorittaa venymäliuskamittaukset kaivosajoneuvon rungolle sekä tehdä datan analysointi. Opinnäyte-

työn tekeminen aloitettiin jo joulukuussa 2019 suorittamalla venymäliuskojen asennukset ajoneuvon 

runkoon. Asennukset haluttiin suorittaa mahdollisimman aikaisin, jotta kaikki olisi valmista mittauksia 

varten. Venymäliuskojen asennuksien jälkeen alkoi opinnäytetyön kirjallisen osuuden työstäminen. 

Lisäksi alkoi prototyyppiajoneuvon ajokuntoon saamisen odottaminen, jotta mittaukset voitiin suorit-

taa. 

 

Venymäliuskamittauksien ajankohdaksi sovittiin aluksi helmi-maaliskuun vaihde, mutta mittauksia jou-

duttiin siirtämään pääsiäiseen, koska ajoneuvon ajokuntoon saattaminen oli viivästynyt. Mittauksia ei 

kuitenkaan pystytty suorittamaan pääsiäisen jälkeen, sillä maailman tilanne oli muuttunut radikaalisti 

koronapandemian vuoksi. Pandemia myös viivästytti prototyyppiajoneuvon rakentamista, jonka vuoksi 

päädyttiin jättämään venymäliuskamittaukset pois opinnäytetyön rakenteesta. 

 

Venymäliuskamittausten poisjättäminen opinnäytetyöstä vaikutti merkittävästi opinnäytetyön raken-

teeseen. Venymäliuskamittaukset päätettiin korvata tekemällä tutkimus aikaisemmin tehdyistä veny-

mäliuskamittauksista sekä niissä esiintyneistä haasteista ja ongelmista. Venymäliuskamittausten jät-

täminen pois oli opinnäytetyön kannalta harmillista, mutta onneksi venymäliuskojen asennukset saa-

tiin suoritettua. Asennuksista kertyi todella paljon oppia ja ymmärrystä venymäliuskamittausten pro-

sessista.  
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LIITE 1: VENYMÄLIUSKAPAIKAT  
 

 

 



         

         34 (36) 

 

  
 

  



         

         35 (36) 

  
  

  
 
 
  



         

         36 (36) 

LIITE 2: TUTKIMUKSEN APUTAULUKKO TIETOJEN KERÄÄMISEEN  
 

Tutkimuksen aputaulukko tietojen keräämiseen 
 
 

1. Venymäliuskamittausten kohde? 
 

 

 
2. Mitä venymäliuskoilla mitataan? 

 

 

 

3. Saatiinko mittaukset suoritettua suunnitellusti? 

 
 

 
4. Minkälaisia ongelmia ja haasteita mittauksien aikana on kohdattu?  

 

 
 

 
5. Verrataanko mittauksista saatuja arvoja vertailu/taulukkoarvoihin? Kuinka vertailuarvot 

ovat valittu? 
 

 

 
 

6. Ovat venymäliuskamittaukset tuoneet halutun hyödyn ja onko tulosten avulla saatu tie-
toa kohteesta? 

 

 


