
Geoteknisen  monitoroinnin asiantuntija



  

  

 

Getec on erikoistunut instrumentointi- ja monitorointiratkaisujen 
toteuttamiseen erilaisiin kohteisiin.

•

Reaaliaikainen mittatieto lukuarvona, kuvaajana tai korkeusmallina- 
- Havainnollistavat esitystavat, 3D-katselumuoto 

Erityisosaamisemme

•

  ja käytt äjäystävällisessä  muodossa.

Asentamamme  laitteet  tuottavat luotettavaa  ja  jatkuvaa  mittadataa .
Reaaliaikaiset mittaustulokset esitetään  seurantohjelmassamme selkeässä

h ankkii     ja     asentaa     s eurantalaitteet,    s ekä    y lläpitää
projektisi   monitorointijärjestelmää .   kerätty 
oleellinen    mittatieto    auttaa    yksittäisen   työvaiheen   tai    koko

Getec     
 Oikealla  mittaustavalla

 hankkeen  hallitsemista.

Projektin laajuudesta ja sijainnista riippumatta 
olemme  valmiita  tarjoamaan  erinomaista 
palvelua.  Vaikka  olemme  globaali  toimija, 
niin asiantuntijamme ovat  aina tavoitettavissa 
ja  reagoimme  nopeasti  asiakkaidemme 
tarpeisiin.

Getec tarjoaa seuraavat asiantuntijapalvelut maa- ja talonrakennusaloille:

•   Monitorointiratkaisujen suunnittelu ja toteutus

reaaliaikaista mittatietoa, mikä  auttaa  projektin

suunnitteluun  ja  toteutukseen sekä  tuomme
viimeisimmät instrumentoinnin ja monitoroinnin
innovaatiot käyttöösi.

Getecin   ratkaisut   tuottavat  hyödyllistä   ja
 

ohjaamista.   Tarjoamme   apua  monitoroinnin

•   Geotekninen monitorointi - toimitamme ja asennamme seuraavia laitteita :

QuickView - Mittaustulosten selainpohjainen seurantapalvelu :

  kaivu- ja pengertasot, paalut, ankkurit, tuentatasot ...

- Hälytysrajat sekä automaattiset ilmoitukset raja-arvojen ylityksistä
- Työmaatoimenpiteiden esittäminen toteutusajankohtineen:

Technology Partnerns : 

- Vesivaaitusanturit
- Inklinometrit
- ShapeAccelArray-inklinometrit (SAA)
- Kallistuskulma-anturit
- LoadCell -ankkurivoimamittarit
- Pietsometrit
- Ekstensometrit
- Automaattiset robottitakymetrit
- Valokuituanturit 
- Tärinä-, melu- sekä pölymittarit



 
 

QuickView seurantapalvelu

havainnoimiseen. Kaikki  mittatieto  on  selkeästi  kaltseltavissa  ja  käyttäjä  saa  nopeasti 
informatiivisen  yleiskuvan työmaasta  ja  sen  tapahtumista.  Asiakkailta  saadun  palautteen  ja 
jatkuvan  kehitystyön  ansiosta  ohjelma  on  erittäin  käyttäjäystävällinen  ja  vaivaton   käyttää.
Ohjelma toimii selaimella, joten sitä  voidaan  käyttää  tietokoneella, kännykällä tai  tabletilla,
eikä sitä tarvitse erikseen asentaa laitteelle.

QuickView  (TM)  on  Getecin  kehittämä  selainpohjainen   ohjelma   monitorointitulosten 

Suunnitteluvaihe

Rakentamisvaihe

Elinkaari

Lähtotilanteen määrittely, lähtötietojen ja laboratoriotestien varmentaminen
– Suunnitelmien tarkentuminen 

Lisääntynyt tieto, Toimenpiteiden hallinta 
– Turvallisuus, Kustannus- ja aikasäästöt, Vastuuvapautus, Paremmat suhteet sidosryhmiin

Rakenteiden rasitus sekä pitkäaikaiskestävyys
– Lisääntynyt tietoisuus ja turvallisuus

Geotekninen monitorointi hyödyttää  jokaista  rakennushankkeen  vaihetta.  Sillä

Hyödyt hankkeen eri vaiheissa

 arvioida maan ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä.

Monitorointi   auttaa    kustannustehokkaampien   ratkaisujen   löytämisessä.
Jatkamalla   monitorointia  vielä   rakennustoimenpiteiden   päätyttyä  voidaan

Automaattisen  seurannan  tarjoaman  reaaliaikaisen  mittatiedon  avulla 
suunnittelijat  pystyvät  laatimaan  parempia  suunnitelmia  ja  toteuttajat 
voivat  sujuvoittaa  töiden  suorittamista  sekä  jouduttaa  hankkeen  aikataulua.
 

Mittatieto esitetään lukuarvona,  kuvaajana 
tai korkeusmallina. Kuvaajiin voidaan piirtää
yhden  tai  useamman  anturin  tallentama 
data.  Tämä  jouduttaa  tulosten  tarkastelua 
ja  antaa  paremman  kokonaiskuvan 
monitoroitavan  kohteen  liikkeistä.  Lisäksi 
graafien  rinnalla  voidaan  esittää 
maaperätiedot  tai  työmaalla  tehdyt 
toimenpiteet,  kuten  pengerrys-  tai 
kaivutöiden taso  ja  niiden   edistyminen.
Tämä  helpottaa  syy-seuraussuhteiden 
käsittämistä ja tulevien siirtymien arviointia.
Ohjelmaan  voidaan  lisätä  myös  paalut, 
tukitasot  tai  ankkurit,  sekä  tieto  niiden 
toteutusajankohdasta.

Työmaa  voidaan  esittää ohjelmassa 
tasokuvana  tai  3D-mallina.  Esimerkiksi Revit 
mallit   voidaan   tuoda   ohjelmaan  suoraan. 
Myös  (360°) valokuvien  tai  live-videokuvan 
lisääminen on mahdollista.   

QuickView   on   pitkän  kehitystyön    tulos    ja
se      on     suunniteltu monitoroinnin 
asiantuntijoiden  ja  geotekniikan  insinöörien
yhteistyönä.             Lopputuloksena            on 
käyttäjäystävällinen   ohjelma,   joka   antaa  
selkeän     ja     informatiivisen     yleiskuvan  
työmaasta  sekä   tiedon   reaaliajassa  siellä 
tapahtuvista   muutoksista,  silloin  kun  ne 
työmaalla tapahtuvat.

määritellään   työmaan  olosuhteet,  vahvistetaan  laboratoriotestien    tulokset

Automaattinen Monitorointi

sekä    täsmennetään    suunnitelmia.     Rakennuttajan    on   mahdollista  hallita
rakennustöiden    ympäristöön  aiheuttamia     vaikutuksia,  millä   aikaansaadaan
parempi  kanssakäyminen  viranomaisten  ja muiden  sidosryhmien  kanssa.

Getec  tarjoaa  automatisoidut  ratkaisut  rakennusten,  kaivantojen,  penkereiden,  siltojen, 
rautateiden,  tunneleiden,  patojen  ja  luiskien  turvallisuuden  ja  stabiliteetin  seurantaan. 
Laitteemme keräävät ja prosessoivat mittadatan, hälyttävät liiallisista siirtymistä ja tuottavat 
mittausraportit automaattisesti.  Tämä helpottaa riskienhallintaa,  sekä nopeuttaa muutoksiin 
reagointia ja korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä.

Automaattinen  seuranta  on  manuaalimittausta  huomattavasti  vaivattomampaa  ja 
varmempaa. Automatiikalla voidaan vähentää tai poistaa kokonaan manuaalisen mittaamisen 
tarve.  Investointi  maksaa  itsensä  nopeasti  takaisin  alentamalla  kustannuksia,  parantamalla 
turvallisuutta sekä jouduttamalla aikataulua.



Tyypillisiä mittauskohteita ovat mm. rakennukset, kaivannot, rautatiet, sillat 
ja  tunnelit.  Antureita  voidaan  käyttää  paikoissa,  joissa  perinteiset 
mittaustavat  olisi  hankalaa  tai  mahdotonta  toteuttaa.  Mittalaitteisto 
toimii  hyvin  vaihtelevissakin  lämpötiloissa.  Käytettäessä  yhdessä 
kallistuskulma-antureiden  kanssa  voidaan  rakenteen  siirtymää  seurata 
vieläkin perusteellisemmin.

Vesivaaitusanturimme  mahdollistavat  rakenteen  pystysuoran 
liikkeen tarkan ja reaaliaikaisen seurannan, oli kyseessä  sitten 
painuma tai kohouma.

Menetelmän  etuja  ovat  sen  suuri  tarkkuus  (0,2  mm)  ja  muunneltavuus 
tapaskohtaisesti  sopivaksi.  Lisäksi  järjestelmä  on  pitkäikäinen  se  on  lähes 
täysin huoltovapaa.  Laitteiston  tiedonkeruu  ja  -siirto  on  nopeaa.  Tämä  
välitön  mittatieto  on  olennaista  kriittisten  toimintojen,  kuten  
suihkuinjektointi-  ja tunnelointitöiden  vaikutusten  valvonnassa.  Laitteisto  
sopii      myös      pitkällä     aikavälillä     tapahtuvan  painuman/kohouman 
seurantaan.

Mittatieto lähetetään mittaajilta tai suoraan laitteilta tietokantaamme,
omien  sekä  asiakkaidemme  insinöörien  tarkasteltavaksi.   Graafisia 
esitystapoja  on  useita.  Mittatieto  voidaan  määritellä   kaltevuuksina, 
poikkeamasuhteena,  painumana  tai  siirtymänä  minkä  tahansa  tason 
suhteen.

Tarjoamme kattavan pakettiratkaisun seurantamittaukselle.   Palvelun 
toimittaa ja asentaa kokeneet ammatilaisemme, jotka myös vastaavat 
järjestelemän ylläpidosta.

robottitakymetrejä rakenteiden, rautateiden  ja  kaivantojen  automaattiseen monitorointiin.
Mittamiehemme  suorittavat   myös   manuaalisen  seurannan  takymetreillä   ja   vaaitukset
käyttäen digitaalisia vaaituskojeita. 

Getec  käyttää  viimeisintä  teknologiaa  geodeettisiin  mittauksiin.  Käytämme 

Hydrostaattinen vesivaaitusanturi Takymetrimittaus



INFRA  järjestelmällä  saadaan  vaivattomasti  monipuolista  tietoa
työmaalta,  täysin  automaattisesti.   Antureilla   voidaan   mitata
erilaisia  ympäristölle   haitallisia  parametrejä   ja  suureita,  kuten
heilahdusnopeutta,  ilmassa  olevien  partikkelien  kokoa  ja
määrää,  paineaaltoja,  melutasoa  sekä  ääntä.  Tieto   näistä
siirtyy  välittömästi  palvelimelle,  jossa  niiden  havainnointi
sekä  raportointi  on   helppoa.  Suoritamme    järjestelmän 
asennus-   ja   käyttöönottotyöt   sekä   annamme  opastusta
tulosten   havainnointiin   ja   raportointiin   liittyvissä  asioissa.
Järjestelmä     tukee    kaikkia    Euroopan    ja    Amerikan 
standardeja.   Myös   tuulen  suunta  ja   nopeus  voidaan  mitata.

Plug   and   Play  tyylinen  aina  laitteiston  asennuksesta
tulosten havainnointiin ja raportointiin.

Langattomat Kallistuskulma- 
anturit

Getecin  tuotteisiin  kuuluvat  Sigicomin  INFRA 
mittalaitteet.  Helppokäyttöinen  järjestelmäpaketti  on

Shape Accel Array -inklinometri (SAA)

         Tärinän, Melun ja Pölyn Mittaus        Valokuitumittaus

Valokuidun venymään perustuva mittaustekniikka
on innovatiivinen menetelmä rakenteiden rasitusten
ja geoteknisten muodonmuutosten mittaamiseksi. Getec
käyttää Sylexin valmistamaa Braggin heijastumaan perustuvaa
kuituteknologiaa (FBG), joka soveltuu paikanpäällä tehtäviin asennuksiin.
Valokuitumittauksella   saavutettavia   etuja   ovat   turvallisuus,  tarkkuus  ja
reaaliaikaisuus.  Järjestelmän  käyttöikä  on  pitkä  eikä  se  vaadi  yksilöllistä kalibrointia. 
Mittaus  perustuu  valon  kulkuaikaan,  mikä  mahdollistaa  pitkienkin  etäisyyksien 
mittaamisen. Mittatieto voidaan lukea etänä tietokannastamme tai erillisellä lukulaitteella 
paikan päällä.  Valokuitua  käytetään  putkistojen,  viemäreiden,  siltojen,  rata-  ja  
tiepenkereiden   sekä    maaperän    rasitusten    sekä    stabiliteetin    seurantamittauksissa.

Measurandin  valmistamalla  ShapeAccelArraylla  voidaan  monitoroida  tarkasti 
esimerkiksi  tukiseinien,  suurten  laattojen  ja  viemäreiden  liikkeitä  sekä 
poraus-/kairareikien  kaltevuutta.  Myös  tärinöiden  mittaus  on  mahdollista.  SAA  on 
nivelöity  "sauva"  joka  muodostuu  peräkkäinkytketyistä  segmenteistä,  joissa 
jokaisessa  on  kiihtyvyysanturi.  Anturit  mittaavat  kallistumaa  kahdessa  suunnassa 
suhteessa  maan  vetovoimaan.  Jokaiselta  anturilta  saatu  data  muunnetaan 
XYZ  -sijaintitiedoksi  ja   sitä    kautta  saadaan  selville  tangon  muoto   ja
muodonmuutokset.  Saatu  mittatieto  esitetään  havainnolistavassa  muodossa 
QuickView -palvelussamme.

MEMS-kiihtyvyysanturein varustetut anturit 
havaitsevat kallistuskulman muutokset yksi- 
tai  kaksisuuntaisesti.  Ne  ovat  äärimmäisen 
tarkkoja ja  helppoja asentaa. Ketjuttamalla
antureita  voidaan  niitä  käyttää  rautateiden
pituus-  ja  poikittaissuuntaisen  siirtymän 
seurantaan  tai  tunneleiden  konvergenssi- 
mittauksiin.  Yksinkertaisia  mittauskohteita 
ovat  mm.  (tuki)seinät,  padot,  pilarit, 
tunnelit,  paalut  sekä  injektointitöiden 
yhteydessä  tehtävät tarkkailumittaukset.
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         suihkupaalutustöiden aikana.

 

  

          suihkupilarointitöiden yhteydessä.

Maailmalla

Suomessa

Kysy ratkaisua meiltä. On todennäköistä, että Keller on ratkaissut haasteen 
aikaisemmissa projekteissaan, eri puolilla maailmaa.

Referenssit

 

          ankkurivoimamittaus. LoadCell

         Lasipalatsin  rakenteiden  siirtymäseuranta.

KFS Finland  on osa tätä maailmanlaajuista,  geoteknisiin  erikoisratkaisuihin
 

Keller  on  maailman  suurin  itsenäinen  maanrakennusurakoitsija.   Yritys  on
tunnettu teknisesti  edistyksellisistä sekä kustannustehokkaista  perustus- ja
tuentaratakaisuista sekä maaperän vahvistusmenetelmistä.

keskittynyttä konsernia. KFS hyödyntää oman osaavan organisaationsa lisäksi
Kellerin  maailmanlaajuista  organisaatiota  ja  kalustoa.    Suunnittelijoiden  ja 
toteuttajien  saumaton  yhteistyö  takaa  kustannustehokkaan   ja   laadukkaan
lopputuloksen.

         

          seinän  pystysuoran siirtymän  seuranta

      painuman       automaattinen       seuranta
       

•       Kotka, KotkaMills. Siilon painumaseuranta.
              Vesivaaitusanturit ja seurantapalvelu

•       Helsinki,     Munkkiniemi.      Tukiseinän 

•       Helsinki.    Amos   Andersonin taidemuseo.

•  Helsinki, Pohjoisranta 6. Asuinkerrostalon

•       Hamina.   Tärinän  ja  melun monitorointi

•       Tampere,     Ratina.      Linja-autoaseman

• British Museum, London -    Monitoring 

• Heathrow Airport Terminal 2, London – 
HLC for structure 

• Crossrail C300 /C410 Western Running 
Tunnels, Bond Street and Tottenham 
Court Road Station. London- 
Instrumentation, Monitoring, Software, 
HLC, Management 

• Crossrail C501. Moorgate Station Shaft 
London- Instrumentation, software, 
management 

• Crossrail C410 Compensation Grouting, 
London – Software 

• Victoria Station Upgrade Trials. 
Instrumentation 

• X-FEL Hamburg- Instrumentation and 
software

• Wehrhahn-Linie Düsseldorf- 
Instrumentation and Sofware

• Metro Line B1, Rome- HLC and Software

• Tunnel Brixlegg / Jenbach, Germany – 
Instrumentation and Software 

• Crossrail C511. Durward and Cambridge 
Heath Shaft London - Instrumentation, 
software , management

• Crossrail : C310  Thames Tunnel London, 
London- Instrumentation & software

 
• C412 Bond Street Station . Software and 

instrumentation maintenance

• Wembley Central Station . HLC and 
monitoring software 

• Jack County Plant. Texas .  HLC and 
monitoring software 

• Ohio Bridges Project , Kentucky . In 
ground instrumentation , pressure & 
settlement cell & realtime monitoring 
software 

• Alabaster , Alabama . Auto Total Station 
and monitoring software 

• New Haven , Conneticut . Vibration , 
survey and monitoring software 

• U4 Hafencity Hamburg – HLC, 
Instrumentation and Sofware



Paikallistoimistomme maailmalla
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Getec - Keller Grundläggning AB

GEO-Instruments

www.geo-instruments.com     
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