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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Siltatyömaan paikallisten sääolosuhteiden hallintaan (ennakointiin, todentamiseen, doku-
mentointiin ja betonirakenteen kosteustilan mallintamiseen) kohdistuva tutkimusprojekti 
suunniteltiin toteutettaviksi kolmessa vaiheessa: 
- Vaihe 1: Esiselvitys 
- Vaihe 2: Kenttätutkimus työmaiden paikallisten säätietojen hankkimisesta 
- Vaihe 3: Laskentamalli työmaan sääolosuhteiden vaikutuksesta betonirakenteiden kos-

teustilaan. 

Tässä raportissa esitetään projektin vaiheen 2, kenttätutkimus sisältö ja tulokset. Projektin 
vaiheen 3 toteuttamisesta tilaaja päättää myöhemmin erikseen. 

1.2 Esiselvityksen tulokset 

Siltatyömaan sääolosuhteiden hallintatutkimuksen esiselvityksessä [1] on esitetty siltatyö-
maiden sääolosuhdetietojen tarve, saatavuus ja hankintatapavaihtoehdot. Siltatyömailla on 
monia eri sääolosuhdeherkkiä työvaiheita, joiden toteutuksen suunnittelua varten työmaan 
paikallisia säätietoja tulee pystyä ennakoimaan ja todentamaan. 

Sääolosuhteiden ennakointiin on tarjolla monipuolisia ilmaisia sääennusteita internetissä, tie-
dotusvälineissä tai esim. puhelinpalveluiden kautta. Sääolosuhteiden ennakointia käytetään 
työmailla työvaiheiden suunnittelun ja oman työn ohjauksen apuvälineenä. Sääennustetietoa 
ei dokumentoida, sillä vanhentuneilla sääennusteilla ei ole merkittävää käyttötarvetta työn 
toteuttamisen jälkeen. 

Monille siltatyömaan työvaiheille on asetettu rakennusmääräyksissä yksityiskohtaiset sää-
olosuhdevaatimukset, koska sääolosuhteet vaikuttavat useiden töiden lopputuloksen laatuun. 
Eri työvaiheiden toteutuksen ja valmiiden rakenteiden lujittumisen aikana vallinneet sää-
olosuhteet tulee pystyä todentamaan rakentamisohjeistojen (esim. InfraRYL ja SILKO-ohjeet) 
ja materiaalien valmistajien tuotekohtaisten käyttöohjeiden edellyttämällä tavalla. 

Rakentamisen kannalta olennaisia sääparametrejä ovat ilman lämpötila, ilman lämpötilan 
muutoksen suunta, ilman kastepistelämpötila, alustan pintalämpötila, ilman suhteellinen 
kosteus, pinnoitteen betonialustan kosteus, betonin lämpötila ja kosteus rakenteen lujuuden-
kehittymisen aikana sekä sade ja tuuli. Pinnoitteiden betonialustojen kosteusvaatimukset on 
asetettu absoluuttisen kosteuden perusteella, koska absoluuttinen kosteus on helpommin 
mitattavissa työmaalla. 

Ulkona olevan betonirakenteen suhteellinen kosteus riippuu betonin lämpötilasta. Betonin 
lämpötila muuttuu jatkuvasti ja tästä syystä myös betonin suhteellinen kosteus on jatkuvassa 
muutostilassa. Suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden mittaustarkkuus heikkenee suurissa 
kosteuksissa ja nämä mittalaitteet edellyttävät jatkuvaa kalibrointia, jota ei pystytä tekemään 
työmaaolosuhteissa. 

Työvaiheita, joita varten näitä olosuhdetietoja tarvitaan, ovat betonointityöt, betonipinnan 
paikkaus-, suojaus- ja tiivistystyöt, vedeneristystyöt, päällystys- ja päällysteen paikkaustyöt 
sekä teräsrakenteiden maalaustyöt. Eri työvaiheille on erilaiset olosuhdevaatimukset. 

Työmaan paikallisten säätietojen tulisi olla kaikkien kohteella toimivien osapuolten saatavilla. 
Esiselvityksen johtopäätöksen oli, että vaihtoehtoisia sääolosuhdetietojen hankkimistapoja 
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tuli tutkia kenttäolosuhteissa ja tehdä niiden perusteella ehdotus siltatyömaiden sääolosuh-
detietojen hankkimis-, esitys- ja tallennustavaksi. 

1.3 Tavoitteet 

Kenttätutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaupallisen sääpalvelujen toimittajan kautta saa-
tavan työmaan paikallisen säätiedon sisältö, riittävyys ja soveltuvuus, käyttökelpoisuus (työ-
maakohtaiset sääennusteet, vallitseva hetkellinen säätila, sääolosuhteiden toteumatietojen 
keräys) ja kustannukset ja verrata niitä vaihtoehtoiseen tapaan mitata, käsitellä ja dokumen-
toida sääolosuhteet rakennustyömaalla. 

1.4 Tehtävät 

Kenttätutkimuksen yhteydessä tuli toteuttaa seuraavat tehtävät: 

- Mitataan siltapaikalla tallentavan sääaseman avulla jatkuvatoimisesti tarvittavat säätiedot 
(ilman lämpötila ja kosteus, pintalämpötila, kastepistelämpötila sateet, tuuli ja auringon 
säteily). Mittausaika esim. 1–2 kk. 

- Hankitaan samalle siltakohteelle paikallinen säätieto ja lyhyen ajan sääennusteet 1–2 
sääpalvelulta. 

- Suunnitellaan (tarvittaessa sääpalvelutiedon tuottajan tai tuottajien kanssa yhteistoimin-
nassa) siltatyömaan säätietodokumenttien sisältö ja esitystapa  

- Verrataan keskenään em. kolmella eri tavalla hankittujen säätietojen eroja, saatavuutta, 
käytön helppoutta työmaan olosuhteissa, säätiedon laatudokumentteja ja säätiedon han-
kintakustannuksia. 

- Verrataan sääpalvelun työmaakohtaisia sääennusteita sekä sääpalvelun ilmoittamiin 
toteutumatilastoihin että työmaalla siirrettävällä sääasemalla mitattuihin säähavaintoihin. 

- Tehdään ehdotus sillanrakennustyömaan sääolosuhdetiedon hankinta-, ennakointi- ja 
toteutustavaksi. Se sisältää myös sääolosuhdetiedon sähköisen laatudokumentin esitys-
tavan. 

  



 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00720-14 

7 (36) 
 

 

 

2 Sisältö 

2.1 Mittauspaikat 

Vertailumittaukset tehtiin Helsingin Munkkiniemessä Turun moottoritien ylittävällä Professo-
rintien sillalla, Helsingin Kumpulan sääasemalla ja niiden lähellä sijaitsevalla Pirkkalan tie-
sääasemalla (Helsinki, Pirkkala) seuraavin mittaus tavoin: 

Sään toteutumatiedot 20.7.2012 klo 0:00–1.9.2012 klo 0:00. 
- VTT:n kiinteä Professorintien sillan sääasema. 
- sillalle viety siirrettävä sääasema Davis Vantage Pro2 TM 
- Ilmatieteen laitoksen toimittama sääaineisto (Kumpula) 
- Tiesääaseman toteumatiedot yhdeltä tiesääasemalta lähellä em. mittauspaikkoja. 

2.2 Mittauslaitteet 

Mittauslaitteiden tekniset tiedot on esitetty liitteessä 1 siltä osin kun tiedot olivat saatavissa: 
- VTT:n Professorin tien sillan sääaseman mittauslaitteet 
- Siirrettävän sääaseman Davis Vantage Pro mittauslaitteet. 

2.2.1 VTT:n kiinteä asema 

VTT:n Professorintien sillalla käyttämä mittalaitteisto on esitetty kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2). 
Laitteisto on koostettu kaupallisista erillislaitteista ja sen datan keruuseen ja esittämiseen on 
tehty erillinen ohjelmisto VTT:llä. Laitteistosta käytetään raportissa tästä eteenpäin nimitystä 
VTT:n mittalaitteisto. 

Sillan kannelle on asennettu sääasema, pyranometri ja USB-kamera joista on vedetty kaa-
pelit sillan alla maatuessa kiinni olevaan mittalaitekaappiin. Mittalaitekaapista löytyy myös 
3G-reititin, jonka avulla mittauskoneeseen on mahdollista muodostaa etäyhteys. 
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Kuva 1. Sillan kannelle asennetut mittalaitteet kiinnitettynä lyhtypylvääseen. Mittalaitteina 
Vaisala VXT510 -sääasema, Kipp & Zonen CMP 3 pyranometri ja kamerana Microsoft 
Lifecam Cinema USB-kamera. 
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Kuva 2. VTT:n mittalaitteiston mittauskaappi. Sisällä teollisuustietokone ja National 
Instruments -mittalaite. 

VTT:n kiinteä sääasema tallensi sääolosuhdetiedot 20 minuutin välein. Kaikki parametrit 
auringon säteilymäärää lukuun ottamatta ovat peräisin Vaisalan VXT510-sääasemasta. 
Säteily mitattiin erillisellä Kipp&Zonen CMP3-pyranometrilla. Laitteisto on mitannut sillalla jo 
kolmen vuoden ajan ilman huoltotoimia tai kalibrointeja. Näin voidaankin olettaa ainakin 
pyranometrin olevan pölyn peitossa antaen pienempiä säteilyarvoja kuin normaalisti. Myös 
mittaavassa tietokoneessa on esiintynyt ongelmia. Mittausajanjaksolta (20.7.2012 klo. 
00:20–18.9.2012 klo 12:20) puuttuu kaksi kokonaista vuorokautta ja kaikilta vuorokausilta 
mittausarvot väliltä klo 22–23 (katso kohta 4.1.1). 

Mitattavia parametreja ovat: 

– tuulen suunta 
– tuulen nopeus 
– ilman lämpötila 
– ilman suhteellinen kosteus 
– ilmanpaine 
– sademäärä 
– sateen kestoaika 
– auringon säteily. 

2.2.2 Siirrettävä sääasema (Professorintien silta) 

Davis Vantage Pro2 -sääasema lainattiin projektia varten Ilkka Lilja Oy:ltä. Ilkka Lilja Oy 
myös asensi laitteen Professorintien sillalle (Kuva 3). 
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Itse mittausyksikkö on aurinkopaneelin avulla toimiva itsenäinen kokonaisuus, joka siirtää 
mittadatan langattomasti sillan alla olevaan mittauskaapissa olevaan vastaanotinyksikköön. 
Vastaanotinyksikkö on kiinnitetty samaan 3G-reitittimeen kuin VTT:n oma laitteisto. 

 
Kuva 3. Davis Vantage Pro 2 sääasema asennettuna samaan valopylvääseen kuin VTT:n 
sääasema. 

Laitteistoon on myös saatavilla erillinen näyttölaite, jolla säätiedot on nähtävissä reaaliaikai-
sesti (Kuva 4). Tämän avulla siltatyömailla voisi tarkastaa eri työvaiheille asetettujen olosuh-
devaatimusten toteutumisen. Näyttölaitteella on näkyvissä myös lyhyen ajan sääennuste. 
Davis Vantage Pro2 -laitteistoon on saatavilla myös erillisiä langattomasti lähettäviä anturi-
paketteja, joita voidaan yhteen vastaanotinyksikköön kytkeä kahdeksan kappaletta. Anturi-
paketteja on esim. lämpötilan, maaperän kosteuden ja tuulen nopeuden/suunnan mittauksiin. 



 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00720-14 

11 (36) 
 

 

 

 
Kuva 4. Davis Vantage Pro2:n näyttölaite. 

Jos työmaalla on käytössä kannettava tietokone, voidaan sääolosuhdetietoja tarkastella 
myös siihen asennetun Davis Weatherlink -ohjelmiston avulla. Ohjelma voidaan asettaa 
”Weather Bulletin” -tilaan jolloin nähtävillä on myös lyhyen ajan sääennuste (Kuva 5). 

 
Kuva 5. Weatherlink-ohjelmiston tarjoama sääennuste ”Weather Bulletin” -tilassa. 
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Laitteen ilmoittamia parametreja olivat: 
– ilman lämpötila 
– ilman suhteellinen kosteus 
– kastepiste 
– tuulen nopeus, suunta ja hyytävyys 
– lämpöindeksi 
– THW indeksi (ihmisen kokema lämpötila ottamalla huomioon lämpötila, suhteellinen kos-

teus ja tuuli) 
– sademäärä 
– auringon säteily. 

Mittaustiedot latautuvat automaattisesti Davisin käyttämälle palvelimelle, josta pääsee kat-
somaan minuutin välein päivittyviä mittaustietoja (Kuva 6). Laitteiston mukana tulevan 
WeatherLink-ohjelmiston avulla datan voi ladata omalle tietokoneelle joko suoraan samasta 
Ethernet-verkosta löytyvältä mittalaitteelta, tai Davisin pilvipalvelusta. 

 
Kuva 6. Minuutin välein päivittyvät mittaustiedot Davis Vantage Pro2 sääasemalta 25.9.2013 
klo 12:57. 

Kirjautumalla sivulle sisään voi katsella muita asemaan liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi 
aseman sijaintia kartalla (Kuva 7). 
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Kuva 7. Sääaseman sijainti kartalla. 

3 Tulokset 

3.1 Yleistä 

Kaikki mitattavat parametrit sademäärää lukuun ottamatta ovat suoraan vertailukelpoisia eri 
tavoin hankittujen säätietojen välillä. VTT:n mittalaitteissa sademäärä on kumulatiivinen arvo 
millimetreinä puolen vuorokauden aikana, kun se Davisin sääaseman ja Ilmatieteenlaitoksen 
tapauksessa on kumulatiivinen arvo 10 min aikana. Kaikilla tässä raportissa esitellyillä 
tavoilla kuitenkin selviää onko tarkastelun kohteena olevalla ajanhetkellä satanut. Sade on 
kuitenkin hyvin paikallinen ilmiö, eikä esimerkiksi Ilmatieteenlaitokselta tilatusta säädatasta 
voi sanoa varmaksi kuin kyseisen sääaseman välittömässä läheisyydessä tapahtuneen 
sadannan. Tässä suhteessa paikanpäältä mitattu ja tallennettu sään toteumatieto on arvo-
kasta. 
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3.2 Paikallissään ennusteet 

Internetin kautta on saatavissa sekä Ilmatieteen laitoksen että Forecan ylläpitämiä sääen-
nustesivuja, joiden avulla pystytään arvioimaan lähipäivien tai lähituntien todennäköistä sää-
tilaa. 

Sääennusteisiin liittyy aina epävarmuutta, mutta ne ovat kuitenkin erinomaisen hyödyllisiä 
arvioitaessa lähiaikojen työvaiheiden säätilaa.  

Kuva 8 on esimerkki Ilmatieteenlaitoksen internet-sivun ilmaisesta paikallissääennusteesta. 

 
Kuva 8. Paikallissääennuste 3 h välein, Helsinki (Ilmainen Internet-sivu, Ilmatieteen laitos). 

Ilmatieteenlaitoksen Ilmanet on yritysasiakkaille räätälöity palvelukanava, jonka kautta on 
saatavilla uusimmat säätiedot kuvina tai tekstimuotoisina tietopaketteina [4]. Ilmanet tarjoaa 
ajantasaisia tutka- ja satelliittikuva, paikallisia sääennusteita ja havaintoja vallitsevasta sää-
tilasta. Taulukossa 1 on esitetty esimerkki Ilmanetistä ladatusta ennusteesta. 
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Taulukko 1. Sääennuste ajalle 16.–23.2012, Ilmatieteen laitos, Ilmanet 16.10.2012, paikka: 
Helsinki, Munkkiniemi. 

 

Tuuli Ilma Sade

16.10. 21:00 1011 90 0 78 11
16.10. 22:00 1012 99 0 80 10
16.10. 23:00 1012 99 0,1 82 10
17.10. 00:00 1012 90 0 85 10
17.10. 01:00 1013 80 0 86 10
17.10. 02:00 1013 77 0 87 9
17.10. 03:00 1013 78 0 88 9
17.10. 04:00 1012 79 0 89 9
17.10. 05:00 1012 68 0 90 9
17.10. 06:00 1012 41 0 91 8
17.10. 07:00 1011 70 0 91 8
17.10. 08:00 1011 70 0 91 8
17.10. 09:00 1010 100 0 91 8
17.10. 10:00 1010 100 0,6 92 8
17.10. 11:00 1009 100 1,3 93 8
17.10. 12:00 1009 100 1,8 93 8
17.10. 13:00 1008 100 1,3 94 8
17.10. 14:00 1008 100 0,8 95 8
17.10. 15:00 1008 100 0,3 95 8
17.10. 16:00 1008 90 0,2 94 8
17.10. 17:00 1008 90 0,1 94 7
17.10. 18:00 1009 80 0 93 7
17.10. 19:00 1009 80 0 92 7
17.10. 20:00 1009 71 0 92 7
17.10. 21:00 1009 71 0 91 7
18.10. 00:00 1010 71 0 92 6
18.10. 03:00 1011 80 0 89 6
18.10. 06:00 1013 81 0 90 8
18.10. 09:00 1015 58 0 88 9
18.10. 12:00 1017 61 0 79 11
18.10. 15:00 1017 100 0 82 11
18.10. 18:00 1016 100 0 88 11
18.10. 21:00 1016 100 0,4 92 11
19.10. 00:00 1016 100 0,1 95 11
19.10. 03:00 1016 99 0,4 96 11
19.10. 06:00 1014 89 0,3 92 11
19.10. 09:00 1014 80 0,2 94 12
19.10. 12:00 1015 80 0 89 12
19.10. 15:00 1015 80 0 85 13
19.10. 18:00 1015 80 0 93 12
19.10. 21:00 1014 80 0,5 93 12
20.10. 00:00 1014 90 0,3 94 12
20.10. 03:00 1014 99 0 95 12
20.10. 06:00 1016 100 0 95 11
20.10. 09:00 1018 100 0 96 11
20.10. 12:00 1020 100 0 91 11
20.10. 15:00 1022 99 0 85 12
20.10. 18:00 1023 99 0 88 11
21.10. 00:00 1023 100 0 94 10
21.10. 06:00 1019 100 0 96 11
21.10. 12:00 1013 100 0,1 96 11
21.10. 18:00 1010 100 0,2 95 12
22.10. 00:00 1011 100 0 88 9
22.10. 06:00 1015 100 0 81 6
22.10. 12:00 1023 50 0 68 6
22.10. 18:00 1028 10 0 60 4
23.10. 00:00 1031 30 0 73 0
23.10. 06:00 1032 40 0 86 -1
23.10. 12:00 1032 40 0 79 2
23.10. 18:00 1031 70 0 70 4

T [°C]Aika

i l m a

Sää FF 
[m/s]

P 
[hPa]

N R 1h 
[mm]

RH 
[%]
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3.3 Toteutunut paikallinen säätieto 

3.3.1 Ilmatieteen laitos, Kumpula 

Toteutuneita säätietoja pääsee katsomaan veloituksetta Ilmatieteenlaitoksen sivuilta (Kuva 9 
ja Kuva 10). 

 
Kuva 9. Toteutuneita säätietoja (Helsinki, Ilmanet, Ilmatieteen laitos tulostettu 16.10.2012). 



 

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00720-14 

17 (36) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 10. Toteutuneita sääolosuhteita 2 vrk aikana (Helsinki, Ilmatieteen laitoksen internet-
sivu). 

3.4 Sään toteumatietojen vertailu 

Tulosten vertailussa verrattiin Davisin sääasemaa muilla tavoin hankittuun säätietoon. Vain 
Davis ja VTT:n sääasema tarjosivat tietoa samasta pisteestä, Professorintien sillalta. 

Vertailu tehtiin Labview-ohjelmiston Correllation Coefficient VI:llä (virtual instrument), eli line-
aarisena korrelaationa. Tuloksena on korrelaatiokerroin, r, joka lasketaan kaavalla 

Ilman lämpötilan 2 vrk 
aikana 

 

Ilman suhteellinen 
kosteus 2 vrk aikana 

Sademäärä (kertymä 
mm tunneittain) 2 vrk 
aikana 

Ilmanpaine 2 vrk aikana 
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𝑟 =
∑𝑧𝑥𝑧𝑦
𝑛

, 

missä 𝑧𝑥 ja 𝑧𝑦 ovat x:n ja y:n standardoituja z-arvoja, eli kertovat kuinka monta keskihajontaa 
x ja y ovat keskiarvon ylä- tai alapuolella, eli 

𝑧𝑥 =
|𝑥 − �̅�|
𝑆𝑥

. 

Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on arvoa 1, sitä parempi korrelaatio datajoukkojen välillä 
on, eli sitä samankaltaisempia ne ovat keskenään. Vertailtaessa Davisin säätietoa muilla 
tavoilla hankittuihin tietoihin, vertailu tehtiin samalla ajanhetkellä mitattujen pisteiden kesken. 
Muut mittapisteet jätettiin vertailun ulkopuolelle. 

3.4.1 VTT ja Davis Vantage Pro2 

Tulokset VTT:n ja Davisin sääasemien säätietojen vertailusta on esitetty alla (Taulukko 2) ja 
kuvissa (Kuva 11–Kuva 15). Tarkasteluajanjakso on 20.7.2012 klo 00:20–18.9.2012 klo 
12:20. Koska sademäärä on ilmoitettu laitteistoissa eri tavoilla, ne eivät ole vertailukelpoisia 
keskenään. 

Taulukko 2. Korrelaatiokertoimet mitattujen suureiden välillä vertailtaessa VTT:n mittalaitteis-
ton säätietoja Davisin mittaustietoihin. 

Suure r 
Auringon säteily [W/m2] 0.76 
Ulkolämpötila 0.96 
Kastepiste 0.97 
Ilmanpaine 1.00 
Ilman suhteellinen kosteus 0.90 
Sademäärä *0.51 
 

 
Kuva 11. Auringon säteilyn kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. 
VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on 
säteily [W/m2] ja X-akselilla mittaustapahtuman järjestysnumero. X-akselilla yksi yksikkö 
vastaa kahtakymmentä (20) minuuttia. 
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Kuva 12. Ulkolämpötilan kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. 
VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on läm-
pötila [°C] ja X-akselilla aika [20 min]. 

 
Kuva 13. Kastepisteen kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n 
data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila 
[°C] ja X-akselilla aika [20 min]. 
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Kuva 14. Ilman suhteellisen kosteuden kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä 
päällekkäin. VTT:n data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-
akselilla on suhteellinen kosteus prosentteina ja X-akselilla aika [20 min]. 

 
Kuva 15. Ilmanpaineen kuvaajat VTT:n ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. VTT:n 
data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on paine [hPa] 
ja X-akselilla aika [20 min]. 

3.4.2 Ilmatieteenlaitos (Kumpula) ja Davis 

Tulokset Ilmatieteenlaitoksen ja Davisin sääasemien säätietojen vertailusta on esitetty alla 
(Taulukko 3). ja kuvissa (Kuva 16–Kuva 20). Tarkasteluajanjakso on 20.7.2012 klo 00:20–
1.9.2012 klo 00:00. 

Taulukko 3. Korrelaatiokertoimet mitattujen suureiden välillä vertailtaessa Ilmatieteenlaitok-
sen säätietoja Davisin mittaustietoihin. 

Suure r 
Ulkolämpötila 0.99 
Kastepiste 0.98 
Ilmanpaine 1.00 
Ilman suhteellinen kosteus 0.97 
Sademäärä 0.44 
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Kuva 16. Ilman lämpötila Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista 
piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin 
punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [°C] ja X-akselilla mittaustapahtuman järjestys-
numero. X-akselilla yksi yksikkö vastaa kymmentä (10) minuuttia. 

 
Kuva 17. Kastepiste Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piir-
rettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin 
punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [°C] ja X-akselilla aika [10 min]. 
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Kuva 18. Ilman suhteellinen kosteus Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin 
mittalaitteista piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkovii-
valla ja Davisin punaisella viivalla. Y-akselilla on suhteellinen kosteus [%] ja X-akselilla aika 
[10 min]. 

 
Kuva 19. Ilmanpaine Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista piir-
rettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin 
punaisella viivalla. Y-akselilla on lämpötila [hPa] ja X-akselilla aika [10 min]. 
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Kuva 20. Sademäärä Ilmatieteenlaitoksen Kumpulan sääaseman ja Davisin mittalaitteista 
piirrettynä päällekkäin. Ilmatieteenlaitoksen data on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin 
punaisella viivalla. Y-akselilla on sademäärä kumulatiivisesti 10 minuutin ajalta [mm] ja X-
akselilla aika [10 min]. 

3.4.3 Pirkkolan tiesääasema ja Davis Vantage Pro2 

Tulokset Pirkkolan tiesääaseman ja Davis Vantage Pro2 -laitteiston vertailusta on esitetty 
alla (Taulukko 4) ja kuvissa (Kuva 21 ja Kuva 22). 

Taulukko 4. Korrelaatiokertoimet vertailtaessa Helsingin Pirkkalan tiesääaseman säätietoja 
Davisin mittaustietoihin. 

Suure r 
Ulkolämpötila 0.98 
Asfaltin lämpötila 0.82 
 

 
Kuva 21. Ilman lämpötila Pirkkolan tiesääaseman ja Davisin mittalaitteista piirrettynä päällek-
käin. Tiesääaseman kuvaaja on esitetty sinisellä katkoviivalla ja Davisin punaisella viivalla. 
Y-akselilla on lämpötila [°C] ja X-akselilla aika [3h]. 
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Kuva 22. Tiesääaseman tienpinnan lämpötila verrattuna Davis-sääaseman ilman lämpö-
tilaan. Y-akselilla on lämpötila [°C] ja X-akselilla aika [3h]. 

4 Tulosten tarkastelu 

4.1 Säätiedon hankintatapojen vertailu 

Säätietoja kerättiin projektia varten neljällä eri tavalla: 

1. VTT:n mittalaitteisto 
2. Davis Vantage Pro 
3. Lähin tiesääasema 
4. Tilattu toteuma. 

4.1.1 VTT:n mittalaitteisto 

VTT:n mittalaitteisto on koottu erilliskomponenteista ja näin tietojen yhdistäminen on vaatinut 
erillisen mittausohjelmiston laatimista ja mittaustietokoneen yhdistämistä laitteistoon. Tieto-
koneet ovat varsinkin kenttämittauksissa ajan mittaan alttiita ohjelmisto- ja laitevaurioille, 
mikä tuo epävarmuutta koko mittausjärjestelmään. Laitteistoa ei ole huollettu kolmeen vuo-
teen ja se näkyy toimintaepävarmuutena mittausdatan saannissa. Mittausajanjaksolta puuttui 
kaksi kokonaista vuorokautta ja jokaiselta vuorokaudelta näytteen kello 22 ja 23 väliltä. Mit-
tauslaitteistoon on mahdollista luoda etätyöpöytä-yhteys, jonka avulla mittausdatan lataami-
nen käsiteltäväksi on yksinkertaista. Laitteistoa käytettiin referenssinä kaupalliselle mittalait-
teelle, eikä samanlaisen kokoonpanon hankkimista suositella yksittäisille rakennusprojek-
teille. 

Korrelaatio samassa pisteessä mitanneeseen Davis Vantage Pro2:een oli kaikilla mittaus-
suureilla merkittävä. Sademääriä ei voitu vertailla keskenään, koska laitteistot ilmoittivat 
kumulaation toisistaan poikkeaville ajanjaksoille. 

4.1.2 Davis Vantage Pro2 

Davis Vantage Pro2 -mittalaitteisto toimi moitteetta koko mittausajanjakson yli, eikä se jättä-
nyt välistä ainuttakaan näytettä. Data siirtyi suoraan pilvipalveluun josta se oli ladattavissa 
VTT:n toimistoon WeatherLink-ohjelmiston avulla (Kuva 23). Datan sai tuotua ulos ohjelmis-
tosta myös tekstiformaatissa, jolloin se oli luettavissa suoraan esim. Excel-ohjelmaan. 
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WeatherLink-ohjelmassa sademäärä näkyi selkeästi ja ohjelma osasi automaattisesti laskea 
kumulatiivisen sademäärän pidemmälle aikavälille käyttäjän pidennettyä piirrettävää ajanjak-
soa. Taulukkomuodossa ladatussa mittausdatassa sademäärä kumuloitui vain kymmenen 
minuutin aikajaksolle ja skaalaus esim. vuorokauden ajalle jää käyttäjän tehtäväksi. 

Ohjelmiston käyttöliittymä on tarpeeksi selkeä käytettäväksi sellaisenaan myös työmailla. 
Käyttäjän valittavissa on tarkasteluajanjakso (päivä, 3 päivää, viikko, kuukausi tai vuosi). 

 
Kuva 23. Davis WeatherLink-ohjelma. 

4.1.3 Lähin tiesääasema (Pirkkala) 

VTT:llä on kerätty tietokantaa kaikkien tiesääasemien mittauksista vuodesta 2006. Tiedot on 
kerätty Liikenneviraston ylläpitämältä verkkosivulta, joka liittyy Digiroad-hankkeeseen. 
20.9.2013 lähtien tiedonkeruu ei ole ollut toiminnassa Digiroadin siirryttyä uuteen palvelumal-
liin. 

VTT:n tietokantahakujen hakemiseen on luotu Excel-pohja, johon syötetään lähtötiedoiksi 
haluttu ajanjakso ja mittaavan anturin numero. Lopputuloksena saadaan n. kolmen tunnin 
välein näytteistetty data valitulta anturilta. Pirkkolan asemalla mitattavat suureet olivat ilman 
ja tienpinnan lämpötila. 

Mitattu ilman lämpötila tiesääasemalta korreloi hyvin paikanpäällä mitatun lämpötilan kanssa. 
Tämän perusteella voidaan myös olettaa että Professorintien asfaltin lämpötila vastaa tie-
sääasemalla mitattua arvoa. Siltatyömaalla on kuitenkin tarpeellisempaa tietää siltakannen 
betonipinnan lämpötila, joka poikkeaa tumman maakerroksella eristetyn asfaltin lämpötilasta. 

4.1.4 Sääolosuhteiden toteumatiedot (Ilmatieteenlaitos, Kumpulan sääasema) 

Ilmatieteenlaitokselta tilattiin tieto toteutuneista sääolosuhteista lähimmältä sääasemalta 
Kuva 24 lomakkeella. Sääaseman etäisyys kohteeseen oli noin kolme kilometriä. Säädata oli 
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tallennettu 10 minuutin välein. Joissain tapauksissa tunnin aikana esiintyi yksi ylimääräinen 
mittaus, joka tapahtui minuutilla 39. 

Tietojen hankkiminen jälkikäteen ilmatieteenlaitokselta kävi ongelmitta ja korrelaatio paikan-
päällä mitattuun dataan oli sademäärää lukuun ottamatta merkittävä. Huono korrelaatio 
sademäärien välillä on selitettävissä sillä, että sadanta on hyvin paikallinen ilmiö. Kaikkia 
muita mittaussuureita voidaan pitää tarkastelun kohteena olevalla pinta-alalla globaaleina 
suureina joiden arvo vaihtelee vain vähän lyhyillä etäisyyksillä olevien tarkastelupisteiden 
välillä. 

 
Kuva 24. Sääolosuhteiden toteumatiedon kyselyyn käytetty lomake. 

4.2 Kustannusten vertailu 

Kustannukset kaupalliselle Davis Vantage Pro2 -mittalaitteistolle tulisi olemaan noin 1000 € 
luokkaa. Tällä saisi omaksi mittalaitteiston ja WeatherLink-ohjelmiston, sekä datan tallen-
nusmahdollisuuden Davisin verkkopalvelimelle. 

Ilmatieteenlaitos arvioi datan hakemiseen tarvittavan ajan kahteen tuntiin ja veloitettava hinta 
oli 100 €/tunti. Palvelua käyttämällä noin kahden kuukauden ajanjakson säädatan hinnaksi 
yhdeltä sääasemalta tuli 200 €. 

Tiesääasemilta mitattu data kerättiin vielä tarkastellulla ajanjaksolla Liikenneviraston palveli-
melle, josta kuka tahansa pystyi lataamaan datan itselleen. VTT:llä on kerätty omaa tieto-
kantaa tiesäädatasta lataamalla päivittäin uusi data Liikenneviraston palvelimelta. Liikenne-
virasto kerää dataa kuitenkin pääasiassa omaan käyttöönsä, eikä sitä tarjota palveluna esi-
merkiksi siltatyömaiden urakoitsijoille. 

VTT:n mittalaitteisto oli erillisistä kaupallisista komponenteista koottu kokonaisuus, joka on 
tarkoitettu tutkimuskäyttöön. Yksittäisten komponenttien yhteenlaskettu hinta on n. 8000 €, 
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jonka lisäksi tarvitaan ohjelmointityötä jotta mitattu data saadaan yhdistettyä ja tallennettua. 
Laitteistoa käytettiin tässä projektissa vain referenssinä, eikä varteenotettavana vaihtoehtona 
siltatyömaiden säätiedon hankkimiseen. 

4.3 Säätietojen dokumentointi ja manipuloinnin estäminen 

Toteutuneet sääolosuhdetiedot tulee pystyä keräämään ja tallentamaan luotettavalla tavalla 
työmaan laatuasiakirjoihin. Luotettava menetelmä säätietojen tallentamiseen on viedä tiedot 
projektin internet-sivulle automaattisesti heti mittausten suorittamisen jälkeen. Internet-sivulla 
oleviin sääolosuhdetiedostoihin annetaan pääsyoikeudet erikseen sovittavalla tavalla. 

Esimerkiksi Davis Vantage -sääaseman tiedot voidaan viedä internet-sivulle, jonne voidaan 
antaa käyttöoikeudet urakan eri osapuolille (urakoitsijat, tilaajat, valvojat) 

4.4 Sääsuojahallin käytön vaikutus 

Siltatyömailla on useita työvaiheita, jotka tehdään sääsuojahallissa. Sääsuojan sisällä vallit-
sevia olosuhteita voidaan muuttaa keinotekoisesti (lämmitys, jäähdytys, tuuletus, kuivaus). 
Sääsuojan sisä- ja ulkopuolella on yleensä erilaiset sääolosuhteet. 

Sääolosuhteiden sisällä vallitsevia olosuhteita ei pystytä luotettavasti määrittämään, jos olo-
suhdemittauksia ei tehdä myös hallin sisällä. Siirrettäviin sääasemiin voidaan liittää useita 
antureita, jotka mittaavat määrättyä sääolosuhdetta useissa eri mittauspisteissä hallin sisällä 
ja ulkona. 

4.5 Mittalaitteiden toimivuuden ylläpito, tarkistaminen ja kalibrointi 

Rakennustyömailla käytettävien sääolosuhteiden mittauslaitteiden toimivuutta tulee seurata 
jatkuvasti, jotta vältetään virheelliset mittaustulokset. Kaupallisten sääpalvelujen tarjoajien 
(ilmatieteen laitos ja Foreca) toimivuuden seuranta voidaan seurannan arvioida olevan hyvin 
hallinnassa. 

Jos työmaat hankkivat omia sääasemia, tulee myös näiden laitteiden mittausantureiden olla 
toimintakunnossa. Laitteiden toiminnan tarkkuuta tulee seurata, laitteita tulee kalibroida ja 
niiden mittausvirheistä on suositeltavaa pitää kirjaa. Laitteiden tarkistus ja kalibrointi voidaan 
antaa maksua vastaan ulkoisen palvelun tarjoajan tehtäväksi. Myös omatoimisesti voidaan 
laitteita tarkistaa vertaamalla säännöllisesti useita samanlaisia antureita keskenään tai ver-
taamalla niitä tarkkuusmittalaitteisiin. Oman laitteen voi viedä esim. toiminnassa olevan sää-
aseman luo ja mitata sen jälkeen oman laitteen säätietoja kaupallisen sääpalvelun tarjoajan 
internet-sivulla oleviin säätietoihin samasta paikasta. Joskus saattaa yksittäisen anturin kor-
jaamisen asemasta olla edullisempaa hankkia suoraan uusi anturi. Tässäkin asiassa on 
sanantyyppinen suuntaus kuin yleensä laitteiden korjauksessa – uusi on usein halvempi kuin 
vanhan korjaus. 

5 Ehdotus siltatyömaan sääolosuhdetiedon hankinta-, enna-
kointi- ja toteutustavaksi 

5.1 Mittauslaitteisto 

Davis Vantage Pro2 osoittautui mittausajanjaksolla luotettavaksi ja helppokäyttöiseksi väli-
neeksi paikallisen säätilan seurantaan. Laitteisto toimi moitteetta koko mittausjakson ajan ja 
tallensi datan säännönmukaisesti kymmenen minuutin välein jättämättä ainuttakaan näytettä 
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väliin. Mittausdata siirtyi automaattisesti Davisin palvelimelle, josta se voitiin lukea mille 
tahansa Windows-tietokoneelle, johon oli asennettu Davis WeatherLink-ohjelmisto. Ohjel-
mistossa haluttujen käyrien piirto oli helppoa ja ohjelma ylläpiti tietokantaa mittauksista. 
Tämän lisäksi sadetieto paikallisena ilmiönä saadaan luotettavimmin tallennettua paikan 
päällä tehdyistä mittauksista. 

5.2 Käyttöliittymä 

Ehdotus käyttöliittymäksi arkistoitujen säätietojen tarkasteluun on esitetty alla (Kuva 25). 
Käyttöliittymästä voidaan valita käyrinä piirrettävät suureet. Liikuttamalla kuvassa näkyvää 
kursoria käyrien päällä, niiden saman aikahetken arvot näkyvät käyttäjälle. Näin esimerkiksi 
tietyn työvaiheen aikaiset sääolosuhteet on helppo ja nopea tarkastaa mittausdatasta. 

X-akselin skaalausta voi muuttaa kuvan vasemmassa alakulmassa näkyvällä suurennuslasi-
työkalulla. Tarkasteluajanjakson pituus on valittavissa (esim. yksi kuukausi tai vuosi) ja käyt-
täjä voi tämän jälkeen tarkentaa haluamalleen ajanjaksolle. Ohjelman näyttämää voidaan 
tämän jälkeen verrata työvaiheen olosuhdevaatimuksiin InfraRYL:ssä ja selvittää täyttivätkö 
olosuhteet niille asetetut vaatimukset. Vaatimukset voidaan myös ohjelmoida suoraan käyt-
töliittymään ja esittää käyttäjälle tieto siitä onko työ tehty sallituissa olosuhteissa. 

 
Kuva 25. Ehdotus käyttöliittymäksi arkistoitujen säätietojen tarkasteluun. 

5.3 Säätietojen seuranta työmaalla 

Siltatyömaalla sääolosuhteiden seuranta onnistuu helpoiten Davisin erillisen langattoman 
näyttölaitteen, kannettavan tietokoneen, älypuhelimen tai tablet-tietokoneen avulla. Kuva 4 
näyttölaite ja kannettava Windows/Mac -tietokone pystyvät näyttämään reaaliaikaista dataa 
sääasemalta ja kaikilta kytketyiltä erillisiltä anturipaketeilta, kun taas älypuhelimet ja tablet-
tietokoneet näyttävät datan vain Davisin internet-palvelimelta. Palvelimelle päivittyvä data on 
nähtävissä Kuva 6. 

Erityisen tärkeää siltatyömailla on varmistaa, että sääherkät työvaiheet, kuten vedeneristys-
työ, suoritetaan InfraRYL:n määrittämissä olosuhteissa. Tämän tarkastaminen voitaisiin lait-
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teiston kanssa tehdä reaaliajassa paikanpäällä perustuen paikanpäällä tehtyihin mittauksiin 
tilattujen sääennusteiden sijaan. 

5.4 Säätietojen tallennus, dokumentointi ja etäseuranta 

Yhdistämällä Vantage Pro2 järjestelmään 3G-reitititin, kaikki säätieto voidaan tallentaa suo-
raan internet-palvelimelle, josta se on ladattavissa kenen tahansa tunnukset omaavan toi-
mesta. Näin sääolosuhdeherkkien työvaiheiden säätoteumatiedot ovat helposti tarkastetta-
vissa ongelmatilanteissa myös jälkikäteen. Tarvittaessa työmaiden sääolosuhteita voi valvoa 
myös etänä sääolosuhdeherkän työn suoritusaikana. 

Säätoteumatiedot voitaisiin liittää osaksi työmaan laatudokumentteja ottamalla esimerkiksi 
kuvakauppauksia Weatherlink-ohjelmistosta sääolosuhdeherkkien työvaiheiden ajalta, tai 
dokumentoimalla miten ja mistä tarvittava tieto on ladattavissa. Tällöin tulee varmistaa tiedon 
saatavuus jälkikäteen vähintään 10 vuoden ajan. 
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Liite 1 

1.1 VTT:n mittalaitteisto 

VTT:n mittalaitteisto kasattiin vuonna 2007 SIMO-projektissa (Siltojen monitorointi) tukemaan 
Fuktcom AB:n suorittamia betoninkosteusmittauksia Boxbyn sillalla Lahdenväylän varrella. 
Laitteisto on kasattu LabView-ohjelmaa pyörittävän teollisuustietokoneen ympärille. Laitteis-
toon kuuluu: 

• Kipp & Zonen CMP3 Pyranometri 
• Vaisala VXT510 Sääasema 
• USB kamera 
• National Instruments USB-9162 ja NI 9219 24 bit universal analog input -moduuli 
• Kaksi termoparia. 

Vaisalan sääasema kytkettiin tietokoneen RS-232 väylään ja tiedonkeruu tapahtui Labview-
ohjelmiston sisällä. Pyranometrin ulostulo oli jännitesignaali, jota mitattiin National 
Instrumentsin USB-väylään kytketyllä mittausmoduulilla. Moduuliin oli myös kytketty kaksi 
termoparia, jotka mittasivat ilman lämpötilaa mittauskabinetin ulko- ja sisäpuolella. Tietoa 
tallennettiin 20 minuutin välein. Sademäärä mitattiin kumulatiivisesti nollauksen tapahtuessa 
kahdesti vuorokaudessa (klo. 11 ja klo. 23). 

Syksyllä 2010 mittalaitteet siirrettiin Professorintien sillalle Helsinkiin Fuktcomin aloitettua 
kosteusmittaukset kyseisellä sillalla. Kosteus- ja säädataa käytettiin kehittämään VTT:n 
Bridge Life -ohjelmistoa. Fuktcom lopetti kosteusmittaukset sillalla 2011 loppupuolella, joten 
tähän projektiin betonikannen kosteustietoja ei ollut saatavilla. 

1.1.1 Kipp & Zonen CMP 3 

 
The CMP 3 pyranometer is an instrument for measuring the solar irradiance. The thermopile 
sensor construction measures the solar energy that is received from the total solar spectrum 
and the whole hemisphere (180 degrees field of view). The output is expressed in Watts per 
meter square. The CMP 3 pyranometer is designed for continuous indoor and outdoor use. 

The CMP 3 pyranometer (ISO 9060:1990 Second Class) is intended for shortwave global 
solar radiation measurements in the spectral range from 300 to 2800 nm. The thermopile 
detector measures irradiance up to 2000 W/m² with response time <18 seconds and typical 
sensitivity 10 µV/W/m² that varies less than 5% from -10 °C to +40 °C. 
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Operating temperature range is -40 °C to +80 °C and the stability is better than 1% per year.  

The CMP 3 pyranometer features a snap-on white sun shield, integrated leveling and a 
weatherproof connector which is supplied pre-wired with 10 m of signal cable for simple 
installation. An optional mounting rod and longer cable lengths are available. Two CMP 3s 
can easily be mounted back-to-back to make a low-cost albedometer. 

The Pyranometer does not require any power, it supplies a low voltage of 0–20mV in relation 
to the amount of incoming radiation. When a higher voltage level or a 4–20mA signal is 
required, the AMPBOX is the perfect solution. 

http://www.kippzonen.com/Product/11/CMP-3-Pyranometer#.UkU2j4abs_o 

1.1.2 Vaisala VXT510 

 
1. General Description 

The WXT510 Weather Transmitter, manufactured by Vaisala, measures wind 
speed and direction, precipitation, barometric pressure, temperature, and relative 
humidity—all in a single device that has no moving parts. The WXT510’s SDI-12 
signal can be measured by any of our SDI-12 equipped dataloggers. The 
WXT510 is about the size of our larger Gill radiation shield, making it ideal for use 
with our CR200-series dataloggers in applications requiring quick, short-term 
deployment. However, the WXT510 is not intended for weather stations that 
require research-grade performance. 

1.1 Wind Speed and Direction 

The WXT510's wind sensor consists of three equally spaced transducers that 
produce ultrasonic signals. Wind speed and direction are determined by 
measuring the time it takes for the ultrasonic signal of one transducer to travel to 
the other transducers. Wind direction is not calculated when the wind speed 
drops below 0.05 m/s. In this case, the last calculated direction output remains 
until wind speed increases. The computed wind speeds are independent of 
altitude, temperature, and humidity. The WXT510 is preconfigured to provide the 
minimum, average, and maximum values for both wind speed and direction. 
Default wind speed units are m/s. 

http://www.kippzonen.com/Product/11/CMP-3-Pyranometer#.UkU2j4abs_o
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1.2 Precipitation 

The WXT510 uses the RAINCAP® Sensor to measure accumulated rainfall, rain 
intensity, and rain duration. Precipitation is measured one raindrop at a time. 
Whenever a raindrop hits the precipitation sensor, an electrical signal is produced 
that is proportional to the volume of the drop. The sensor is also capable of 
distinguishing hail stones from raindrops. The measured rain and hail parameters 
are cumulative amounts of rain or hail, rain or hail intensity, and the duration of a 
shower. 

1.3 Barometric Pressure, Temperature, and Relative Humidity 

The WXT510 has a PTU module that contains a capacitive silicon BAROCAP® 
sensor for barometric pressure measurements, a capacitive ceramic 
THERMOCAP® sensor for air temperature measurements, and a capacitive thin 
film polymer HUMICAP® sensor for relative humidity measurements. The PTU is 
housed in a naturally aspirated radiation shield that protects the PTU and reflects 
solar radiation. Default units are °Celsius for temperature and hPa for barometric 
pressure. 

2. Specifications 

2.1 Wind Speed 

Measurement Range: 0 to 60 m s-1 
Accuracy: ±0.3 m s-1 or ±3% whichever is greater (0 to 35 m s-1); 
±5% (36 to 60 m s-1) 
1 
WXT510 Weather Transmitter 

2.2 Wind Direction 

Measurement Range: 0° to 360° 
Accuracy: ±3° 

2.3 Precipitation 

Rainfall: cumulative accumulation after latest automatic or manual reset. 
Accuracy: 5% (Due to the nature of the phenomenon, deviations caused by 
spatial variations may exist in precipitation readings, especially in short time 
scale. The accuracy specification does not include possible wind induced error.) 
Rain Duration: counting each ten second increment when droplet detected. 
Rain Intensity: one minute running average in ten second steps. 

2.4 Barometric Pressure 

Measurement Range: 600 to 1100 hPa (mbar) 
Accuracy: ±0.5 hPa @ 0° to 30°C; ±1 hPa @ -52° to +60°C 

2.5 Air Temperature 

Measurement Range: -52° to +60°C 
Accuracy: ±0.3°C @ +20°C 

2.6 Relative Humidity 

Measurement Range: 0 to 100% RH 
Accuracy: ±3% RH @ 0 to 90% RH; ±5% RH @ 90 to 100% RH 

Instruction Manual WXT510 Weather Transmitter, Revision 4/07 
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1.1.3 NI 9219 

 
– 250 Vrms channel-to-channel isolation 
– Built-in quarter, half, and full-bridge support 
– Built-in voltage and current excitation 
– Thermocouple, RTD, resistance, voltage, and current measurements 
– CJC per channel for accurate thermocouple measurement 
– 100 S/s/ch simultaneous inputs (50S/s/ch for Thermocouple). 

The National Instruments 9219 is a 4-channel universal C Series module designed for 
multipurpose testing in any NI CompactDAQ or CompactRIO chassis. With the NI 9219, you 
can measure several signals from sensors such as strain gages, RTDs, thermocouples, load 
cells, and other powered sensors. The channels are individually selectable, so you can 
perform a different measurement type on each of the four channels. Measurement ranges 
differ for each type of measurement and include up to ±60 V for voltage and ±25 mA for 
current. Please see the manual for detailed specifications and ranges. 

Because of the driver design, the NI 9219 does not limit the overall speed of an NI 
CompactDAQ system when used with faster sampling modules. 

With 250 Vrms of channel-to-channel isolation, the NI 9219 protects not only the surrounding 
modules, chassis, and connected computer system but also the other channels within the 
same module. In addition to increased safety, channel-to-channel isolation eliminates 
problems associated with ground loops. 

http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/fi/nid/208789 

  

http://sine.ni.com/nips/cds/print/p/lang/fi/nid/208789
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1.2 Siirrettävä mittalaitteisto 

1.2.1 Davis Vantage Pro2 

Alla oleva teksti kopioitu: http://www.iloy.fi/pdf/daviscatalog2009.pdf (7.2.2014) 

 

http://www.iloy.fi/pdf/daviscatalog2009.pdf
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