
VENYMALIUSKA KESKUSTELUTILAISUUDEN AIHEENA 

Venymaliuskojen kayton kokeellisen rakenneanalyysin tyokaluna 

katsotaan alkaneen v. 1938, jolloin Arthur Ruge mittasi vesitorneihin 

syntyvia rasituksia vastuslangan venymaan perustuen. Vastuslangan 

venyman avulla tapahtuvaa rakenteen rasitusten maarittamista on nain 

suoritettu jo 50 vuoden ajan ja taman kunniaksi Rakenteiden Mekanii

kan Seura jarjesti 15.12 . 1988 keskustelutilaisuuden Hotelli Helkan 

Perakammarissa. 

Tilaisuuden aloitti Kalle-Erkki Penttila Imatran Voima Oy:sta 

kertomalla venymaliuska - idean syntymisesta ja tahan johtaneista kek

sinnoista Ohmin laista ja Wheatstonen siltakytkennasta alkaen. Han 

kertoi paaosin omatekoisia liuskoja kaytetyn alkuvuosina USA:ssa, 

Englannissa ja Australiassa ja kayton laajentuneen II maailmansodan 

jalkeen Eurooppaan. suomessa venymaliuskaa kaytettiin lujuusopilli

sissa mittauksissa ensimmaista kertaa v. 1946 tai 1947 VTT:n metalli 

laboratoriossa. Penttilan alustus perustui Houstonissa jarjestettyyn 

maailmankonferenssiin, jossa han esitelmoi liuskan alkutaipaleesta 

Suomessa. Karri Kukkurainen Honeywell Oy:sta loi katsauksen nykyisin 

markkinoilla oleviin liuskatyyppeihin, jotka hanen mukaansa voidaan 

jakaa yleiskayttoisten liuskojen lisaksi yhdeksan erilaisen erikois 

liuskan ryhmaan. Lisaksi Kukkurainen kertoi uudesta markkinoille tu

lossa olevasta KFG-liuskatyypista seka uudesta liuska- ja anturimit 

tauksien yhteydessa kaytettavasta vahvistinyksikosta. 

Venymaliuskojen kayttokokemuksista lujuusopillisissa mittauksissa 

esitelmoivat Olli Erikoinen VTT:n rakennetekniikan laboratoriosta ja 

Jukka Vuorio VTT:n laivatekniikan laboratoriosta. Olli Erikoinen ker 

toi liuskoja kaytettavan nykyaan noin kymmenessa eri laboratoriossa 

VTT:ssa . Rakennetekniikan laboratorio kayttaa liuskoja mittauksissa 

seka laboratoriossa etta kentalla staattisissa ja dynaamisissa ko

keissa. Mittauskohteiden koko ja ympariston mukainen suojaustarve 

vaihtelevat suuresti, eraina aariesimerkkeina olivat pultin varren 

venymamittaus ja riippusillan jaykistyspalkin rasitusten maarittami 

nen. Jukka Vuorio kertoi venymaliuskoilla laivojen yhteydessa selvi

tettavan laivaan kohdistuvia jaakuormia, laivan rungon pituussuun

taisia rasituksia ja lujuutta seka laivan koneistoon liittyen akse

lien, potkureiden ja perasimen rasituksia. Vuorion esitelmassa saa-
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tiin havainnollinen kuva liuskamittauksen eri vaiheista; liuskan 

liimaamisesta ja suojaamisesta seka tulosten rekisteroimisesta ja 

analysoinnista ja kaikissa naissa vaiheissa tarvittavasta teknii

kasta. 

Keskustelutilaisuuden aiheen kiinnostavuuden osoittivat yleison 

aktiiviset kysymykset ja kommentit, joissa tuli esille myos lisa

tietoa venymaliuskojen varhaisesta kaytosta ja sovelluskohteista 

Suomessa. Keskustelutilaisuuden aikana yleiso sai nauttia Honeywell 

Oy:n tarjoamista virvokkeista ja tilaisuuden jalkeen samoin Honey

well Oy:n tarjoamasta maukkaasta iltapalasta. 

Paavo Hassinen 
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VAALIKOKOUS 

Aika: 22.11 . 1988 klo 17.15 

Paikka: Oy Partek Ab:n auditorio, Sornaisten Rantatie 23, 

Helsinki. 

Lasna : 19 seura n jasenta (liite 1) 

1 . Kokouksen avaus 

Johtokunnan puheenjohtaja Martti Mikkola avasi 

kokouks en klo 17.32 . 

2. Kokouksen laillisuus 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja 

paatosvaltaiseksi, koska kokous pidetaan marras 

kuussa ja kokouskutsut oli lahetetty 26.10.-88. 

3. Tyojarjestyksen hyvaksyminen 

Hyvaksyt tiin es ityslista (liite 2) 

4 . Kokouksen toimihenkilot 

Valittiin Matti A. Ranta kokouksen puheenjohtajaksi . 

Valittiin poytakirjantarkistajiksi Tor - Ulf Week ja 

Pentti Makelainen. 

5. Ilmoitusasiat 

Merkittiin tiedoksi esityslistassa mainitut kolme 

asiaa. Mikkola esitti kiitoksensa lehden eroavalle 

paatoimittajalle, prof. Leppavuorelle. 

6 . Toimintasuunnitelma, jasenmaksut, tulo- ja menoa rvio seka 

johtokunnan jasenten matkakulujen korvaaminen 

Keskusteltiin, olisiko parempi tehda toimintasuun

nitelmassa mainitun esitteen sijasta lehden eri

koisnumero . Asia jai uuden johtokunnan harkittavaksi. 

Hyvaksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3) , jasen

maks~n suuruus seka tulo - ja menoarvio (liite 4) 

johtokunnan esittamassa muodossa. Jasenmaksujen 

suuruus paatettiin pitaa ennallaan: yhteisojasen 

300 mk , henkilojasen 70 mk, opiskelijajasen 30 mk. 

Paatettiin, etta paakaupunkiseudun ulkopuolisille 
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johtokunnan jasenille maksetaan valtion virkaehto

sopimuksen mukainen matkakustannusten korvaus 

osallistumisesta johtokunnan kokouksiin. 

7. Johtokunta vuodeksi 1989 

Maarattiin johtokunnan jasenten lukumaaraksi edel

l een kahdeksan. Johtokunnan puheenjohtajaksi valit

tiin prof. Matti A. Ranta. Johtokunnan jaseniksi 

valittiin johtokunnan esityksen mukaisesti Jarmo 

Niemi (TTKK) , Olli Saarela (TKK /K ) , Pentti Make

lainen (TKK /RM ), Paavo Hassinen (VTT /RAT ), Esa 

Eranti (Finn~Stroi ), Kalle-Erkki Penttila (IVO), 

Erkki Saarinen (Juva ) ja Antti Pramila (OY). 

Leppavuori esitti toivomuksen , etta vasta isuudessa 

johtokuntaan esitettaisiin tuotannon piirissa tyos 

kentelevia. Puheenjohtaja kiitti edellista johto

kunnan puheenjohtajaa ja johtokunnan jasenia hei

dan suorittamastaan tyosta. 

8. Tilintarkastajat vuodeksi 1989 

Valittiin tilintarkastajiksi Erkki Leppavuori ja 

Pekka Hayrinen, varatilintarkastajiksi Laila Hosia 

ja Markku Tuomala. 

9. Kokouksen paattaminen 

Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 18.13. 

Kokouksen jalkeisessa keskustelutilaisuudessa alustivat: 

- TkL Klaus Juvas (Partek) betonitutkimuksesta Oy Partek Ab:ssa 

- prof. Vesa Penttala (TKK) korkealujuuksisten betonien 

ominaisuuksista 

- TkL Seppo Huovinen (VTT/BET) betonin kulumistutkimuksesta. 

Lisaksi tutustuttiin uuteen paakonttorirakennukseen, rakennus 

ainenaytte lyyn ja nautittiin iltapalaa. Keskustelutilaisuuteen 

osallistui 29 jasenta (l iite 1 ) . Tilaisuus paattyi n. klo 21.40 . 

. w~0/7?" v&/n~~~ 
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Seppo Salonen , sihteeri Matti A. Ranta , puheenjohtaja 

Poytakirjantarkistajat: 
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