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Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli suunnitella Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdis-

tykselle teräksinen jalusta muistomerkiksi asetettavalle Suomen ilmavoimien entiselle Fol-

land Gnat GN-103 -taisteluhävittäjälle. Työhön kuului teräsrakennesuunnittelun lisäksi 

myös koko projektin organisointi ja työn tilaajan opastaminen rakennusvaiheessa sekä pie-

nenä osana myös katsaus kyseisen konemallin historiaan. Prosessi alkoi jalustan geometrian 

hahmottelemisella annettujen materiaali- ja valmistettavuusrajoitteiden mukaisesti. Paras 

vaihtoehto valittiin yhdessä työn tilaajan kanssa, jota lähdettiin jalostamaan eteenpäin. Ra-

kenteen lujuustarkastelut aloitettiin selvittämällä siihen vaikuttavat kuormitukset ja valitse-

malla määrääväksi mitoituskriteeriksi tuulikuorma. Kuormien resultanttien vaikutuspistei-

den mukaan voitiin tehdä pieniä säätöjä lentokoneen kiinnityspisteiden sijaintiin jalustan 

maan tukipisteen suhteen. Kuormien avulla selvitettiin käyttörajatilamitoituksen mukaan 

riittävä materiaalin poikkileikkaus ja sitä vastaava maksimaalinen tasonurjahduskuorma. 

Nurjahdustarkastelun jälkeen selvitettiin myös rakenteen ominaistaajuudet ja tarkistettiin, 

ettei määräävä tuulikuorma aiheuta resonoimisen vaaraa. Viimeisenä rakenteen hitsit mitoi-

tettiin kriittisimmän kohdan mukaan. Lujuustarkastelujen jälkeen laadittiin rakentamista 

varten tarvittavat valmistuspiirustukset ja luovutettiin ne asiakkaalle käytännön valmistusta 

varten. Kaikki lujuustarkastelut tehtiin analyyttisesti ja tarkastettiin tarvittaessa elementti-

menetelmällä. 

 

Lujuustarkastelujen jälkeen saatiin toimiva vaatimukset täyttänyt jalusta, joka pystytettiin 

museon etupihalle. Rakennus- ja asennusvaihe hoidettiin ulkoisin työpanoksin eikä näin ol-

len enää varsinaisesti kuulut tähän työhön. 
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The goal of this bachelor’s thesis was to design a pedestal for former Folland Gnat GN-103 
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museum. The work included steel structure design but also the entire organization of the 

project and consulting and guiding the customer in the construction phase. It also included a 

small part of review of the history of the aircraft in question in the Finnish aviation history. 

The process began with the sketching different variations of the geometry of the pedestal 

within the given limits of material and manufacturability. The best option was chosen to-

gether with the customer. Strength analysis began with finding out all external loads and 

specify the dominant design criteria which was the wind load. The resultant points of the 

loads allowed to make small adjustments to the aircraft attachments with the respect to the 

fulcrum in the ground. After finding all the loads, there could be defined the minimum cross-

section of the material and maximum flexural buckling load according the serviceability 

limit states. The natural frequencies of the structure studied because of the risk resonance 

which can ban be caused from the wind load. In the end welds dimensioned according the 

most critical point. After all the strength assessments necessary manufacturing drawings 

were drawn up and handed to the customer for the practical preparation. All strength calcu-

lations were made analytically and confirmed by using finite element methods if necessary. 
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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

 

𝑎 hitsin a-mitta [mm] 

𝐴𝑒𝑓𝑓 poikkileikkauksen tehollinen pinta-ala [mm2] 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑠 lumikuorman referenssipinta-ala [m2] 

𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑤 tuulikuorman referenssipinta-ala [m2] 

𝐵2 taustapyörteiden vaikutusparametri 

𝑏𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 lentokoneen rungon keskimääräinen leveys [m] 

𝑏𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien keskimääräinen leveys [m] 

𝑐0(𝑧) pinnanmuotokerroin 

𝑐𝑑𝑖𝑟 tuulensuunnan mukainen kerroin 

𝐶𝑒 tuulensuojakerroin 

𝑐𝑒(𝑧) puuskanopeuspaineen altistuskerroin 

𝑐𝑓 voimakerroin 

𝐶𝑡 lämpökerroin 

𝑐𝑠 staattinen rakennekerroin 

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 vuodenajan mukainen kerroin 

𝐸 materiaalin kimmomoduuli [MPa] 

𝐸𝑑 käyttörajatilan mukainen yhdistetty mitoituskuorma [N] 

𝐹𝑠 lumikuorma [N] 

𝐹𝑤 tuulikuorma [N]  

𝑓𝑢 materiaalin vetomurtolujuuden nimellisarvo [MPa] 

𝑓𝑦 materiaalin myötöraja [MPa] 

𝐺 liukumoduuli [Mpa] 

𝐺𝑘.𝑗 pysyvän kuorman ominaisarvo [N] 

𝐻 etäisyys maasta [m] 

𝐻𝑤 tuulenpuoleisen kaltevan tason nousun korkeus [m] 

ℎ𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 lentokoneen rungon korkeus [m] 

𝐼 poikkileikkauksen jäyhyysmomentti[mm4] 

𝐼𝑡 vääntöjäyhyys [mm4]   

𝐼𝑣(𝑧) tuulenpuuskien intensiteetti referenssikorkeudella 
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𝐽𝛼 lentokoneen vääntöä estävä hitausmomentti [kgm2] 

𝐽𝜃 lentokoneen kippausta estävä hitausmomentti [kgm2] 

𝐾𝐹𝐼 seuraamusluokan mukainen kuormakerroin 

𝑘𝑙 pyörteisyyskerroin 

𝑘𝛼 jousivakio väännössä 

𝑘𝛿 jousivakio tasomaisessa tapauksessa 

𝑘𝜃 jousivakio kippauksessa 

𝐿𝑒𝑓𝑓 tehollinen nurjahduspituus [mm] 

𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 lentokoneen rungon pituus [m] 

𝑙𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien pituus [m] 

𝐿𝑢 tuulenpuoleisen kaltevan tason nousun pituus [m] 

𝑚 lentokoneen oma massa [kg] 

𝑀𝑚𝑎𝑥 maksimimomentti [Nm] 

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑤 tuulikuorman aiheuttama maksimitaivutusmomentti [Nm] 

𝑚𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜 lentokoneen rungon arvioitu massa [kg] 

𝑚𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien arvioitu massa [kg] 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 poikkileikkauksen laskettu tasonurjahduskestävyys [N] 

𝑁𝑐𝑟 kimmoteorian mukainen kriittinen nurjahduskuorma [N] 

𝑁𝐸𝑑 pystypalkkiin vaikuttava aksiaalinen kuorma [N] 

𝑄𝑘.1 määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo [N] 

𝑄𝑘.𝑖 muun muuttuvan kuorman ominaisarvo [N] 

𝑞𝑏 tuulen nopeuspaineen perusarvo [Pa] 

𝑞𝑝(𝑧) tuulen puuskanopeuspaine [Pa] 

𝑠 lumikuorman todellinen arvo [kg/m2] 

𝑠𝑘 lumikuorman perusarvo [kg/m2] 

𝑡 rakenneputken seinämän paksuus [mm] 

𝑣𝑏0 tuulennopeuden modifioimaton perusarvo [m/s] 

𝑣𝑏 tuulennopeuden perusarvo [m/s] 

𝑊𝑒 valitun poikkileikkauksen elastinen taivutusvastus [mm3] 

𝑊𝑒,𝑚𝑖𝑛 elastisen taivutusvastuksen vähimmäisvaatimus [mm3] 

𝑧0 referenssikorkeuden mukainen parametri [m] 

𝑧𝑚𝑖𝑛 maastoluokan mukainen referenssikorkeus [m] 
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𝛼 nurjahduskäyrän epätarkkuustekijä 

𝛽𝑤 hitsin korrelaatiokerroin 

𝛾𝑀0 materiaalin osavarmuuskerroin 

𝛾𝑀2 materiaalin osavarmuuskerroin hitsissä 

�̅� muunnettu hoikkuus 

𝜇1 lumikuorman muotokerroin 

𝜌 ilman tiheys [kg/m3] 

𝜎⊥,𝑤 hitsin laskentapintaa vastaan kohtisuora normaalijännitys [MPa] 

𝜎𝑥 hitsin normaalijännitys [MPa] 

𝜏∥,𝑤 hitsin akselin suuntainen leikkausjännitys [MPa] 

𝜏⊥,𝑤 hitsin akselia vastaan kohtisuora leikkausjännitys [MPa] 

𝜏𝑥𝑦 hitsin leikkausjännitys [MPa] 

𝛷 apusuure muunnetun hoikkuuden pienennyskertoimen laskemiseen 

𝜒 muunnetun hoikkuuden pienennyskerroin 

𝛹0.1 määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 

𝛹0.𝑖 muun muuttuvan kuorman yhdistelykerroin 

𝜔𝛼 rakenteen ominaiskulmataajuus kiertymässä [rad/s] 

𝜔𝛿 rakenteen tasomainen ominaiskulmataajuus [rad/s] 

𝜔𝜃 rakenteen kippauksen ominaiskulmataajuus [rad/s] 

 

 

EC Eurokoodi 

FEM Finite Element Method 

K-SIMY Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys ry 

PL poikkileikkausluokka 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lappeenrannassa toimiva Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistys ry (K-SIMY) on entisöi-

nyt vuonna 2009 Kuorevedeltä saadun Folland Gnat GN-103 -suihkuhävittäjän muistomer-

kiksi museon julkisivun edustalle. Tämä on isona osana museoyhdistyksen tavoitetta kas-

vattaa perinteikkään museon näkyvyyttä kaupunkilaisten keskuudessa. Kone on seissyt saa-

pumisestaan lähtien maassa sekä hallin sisällä että ulkona. (Marttinen 2016a.) 

 

Folland Gnat on metallirakenteinen pieni torjuntahävittäjä, jonka valmistaja oli isobritannia-

lainen Folland Aircraft Ltd. Moottorina toimi Bristol Siddeley Orpheus 701, jonka työntö-

voima oli 2050 kilopondia eli metrisellä mitta-asteikolla noin 22 kN (Karhulan ilmailuker-

hon lentomuseo 2016). Kone on yksipaikkainen ja sen tekniset mitat ovat 9,10 x 6,75 x 2,30 

(pituus x siipien kärkiväli x korkeus metreinä) sekä massa 2240 kg ilman polttoainetta ja 

aseita (Marttinen 2016a). Jalustan päälle tulee kuitenkin vain hävittäjän runko, josta oli pu-

rettu sisältä moottori ja muut osat, jolloin massaksi jäi vain 1150 kg. Karhulan ilmailumu-

seokerhon mukaan Suomessa on kaiken kaikkiaan ollut käytössä 13 Folland Gnat -hävittäjää 

vuosina 1958–1972. Kyseisellä hävittäjämallilla myös rikottiin äänennopeus ensimmäistä 

kertaa Suomen ilmailuhistoriassa 31. heinäkuuta 1958. (Karhulan ilmailukerhon lentomuseo 

2016.) 

 

Lappeenrannassa K-SIMY:n kalustoon kuuluu kaksi Gnat-mallia: GN-106 ja muistomer-

kiksi asetettava GN-103. Jälkimmäinen näistä entisöitiin maalausten osalta toimintavuo-

siensa aikaiseen väritykseen. Kyseisen koneen lennätti Suomeen majuri L. Pekuri 7. heinä-

kuuta 1959 Hämeen lennoston vahvuuteen Luonetjärvelle. Koneella ei kuitenkaan lennetty 

kuin vain 601 tuntia, kunnes se poistettiin käytöstä vuonna 1971. Vuonna 1974 se siirrettiin 

muistomerkiksi Kuorevedelle, jossa se oli aina vuoteen 2001 asti. Tämän jälkeen se lojui 

Kuoreveden varastoissa ja piha-alueilla kahdeksan vuotta, kunnes 2. kesäkuuta 2009 se an-

nettiin lahjoituksena Lappeenrantaan K-SIMY:lle. (Marttinen 2016a.) 
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 Työn taustat, tavoite ja rajaus 

Työn tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman yksinkertainen ja näyttävä, mutta samalla 

ei liikaa huomiota herättävä jalusta kunniapaikalle asetettavalle muistomerkkikoneelle. Len-

tovarikon killan ilmailumuistomerkkien kokoelman mukaan kyseessä oli Suomessa vasta 

yhdestoista jalustan varaan nostettavasta ilmailuhistorian lentokonemuistomerkistä. Tämä 

tulisi myös olemaan ensimmäinen pelkästään metallista valmistettu jalusta, sillä aikaisem-

missa jalustoissa materiaalina on käytetty teräsbetonia. (Saramäki & Nieminen 2009.) Li-

säksi koko projekti toteutettiin sekä opinnäytetöinä LUT:n ja Lappeenrannan ammattiopisto 

SAMPO:n kanssa, että K-SIMY:n henkilöiden vapaaehtoistyöllä. Tutkimuskysymyksenä oli 

selvittää kriittisimmät asiat jalustan suunnittelussa ja päättää mitkä parametrit valittiin mää-

rääviksi? 

 

Tämä kandidaatintyö rajattiin vain hävittäjän teräksisen jalustarakenteen suunnitteluun, sekä 

maahan ja lentokoneeseen tulevien kiinnitysten suunnittelun konsultointiin. Lentokoneen 

kiinnityspisteiden suurimpana rajoitteena oli kuitenkin se, ettei koneen rungon sisällä ollut 

vahvikkeita, joten kiinnityspisteet oli otettava laskutelineistä. Jalustan suunnittelua rajoitti-

vat vähäiset taloudelliset resurssit sekä rakenteen geometrian kannalta monimutkaisempiin 

valmistusmenetelmiin tarvittavien laitteistojen puute. Lisäksi rajoitteena oli valmistettavuus 

ja materiaaliaihio, sillä materiaalina käytettiin LUT:n Teräsrakenteiden laboratoriosta löyty-

vää S355-teräksestä kylmävalssattua rakenneputkea. Museoyhdistyksen henkilökunta päätti 

hoitaa itse jalustan hitsaamisen ilman ulkoista apua, joten jalustan oli oltava geometrialtaan 

ja rakenteeltaan helposti rakennettavissa. 

 

 Työssä käytetyt metodit sekä työvälineet 

Suunnitteluprosessi alkoi museovierailulla, jossa tutustuttiin itse koneeseen ja paikkaan, jo-

hon muistomerkki oli ajateltu asetettavan. Lopullista muotoa ja mallia haettiin erilaisten hah-

motelmien kautta, jotka syntyivät pääasiassa lyijykynäluonnoksina. Hahmotelmien pohjalta 

lähdettiin valikoimaan lopullista ratkaisua yhdessä työn tilaajan kanssa. Lopullisen ratkaisun 

löydyttyä se viimeisteltiin teknisiltä osin kuntoon tarvittavien lujuuslaskelmien ja -analyy-

sien avulla. 3D-mallit tehtiin Dassault Systèms:n Catia V5- ja SolidWorks-ohjelmistoilla. 

Rakenteen mitoitus tehtiin pääasiassa analyyttisesti, mutta kriittisimmistä mitoituskritee-

reistä tehtiin vertailun vuoksi FEM-analyysit (Finite Element Method) Siemensin FEMAP-

ohjelmistolla, jossa laskenta suoritettiin Nx/NASTRAN:lla.  
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2 JALUSTAN GEOMETRIAN LUONNOSTELU 

 

 

Rakenteen geometrian ideointivaiheeseen kuului erilaisten luonnosten tekeminen ilman, että 

mietittiin lujuusteknisiä asioita. Kuitenkin pyrin ajattelemaan hahmotelmia tehdessäni koko 

ajan koko kokonaisuuden ja ympäristön, mihin rakenne on tulossa. Lisäksi museohenkilö-

kunnan toiveena oli saada kone jalustalle siten, että se olisi lähtemässä lentoon ja tämä piti 

ottaa huomioon myös jokaisessa luonnoksessa. Vaikka ideoinnissa olikin tarkoitus tuoda 

esille aivan kaikki variaatiot mitä vain mieleen tuli niin jokaisen luonnoksen lähtökohtana 

oli jollain tavalla aihio, mistä se tultaisiin valmistamaan. Niinpä luonnokset on jaoteltu nii-

den perusteella kahteen eri luokkaan. 

 

 Pyöröputki 

Hieman taiteellisimpia ja esteettisimpiä ratkaisuja oli helpompi luonnostella poikkileikkauk-

seltaan pyöreistä materiaaliaihioista. Niillä saisi aikaan sulavia ja kaarevia linjoja. Lisäksi 

niitä pystyisi soveltamaan ratkaisuihin, joissa haettiin liikkeenomaisia muotoja lentoonläh-

tövaihetta kuvaamaan. Ensimmäinen hahmotelma oli ihan yksinkertainen yhden putken puo-

likaari (kuva 1), joka kaartuisi koneen alle. Siinä ratkaisussa olisi kuitenkin joutunut teke-

mään jonkinlaisia haaroja, että kiinnityspisteet saataisiin myös takapyöriin.  

 

 

Kuva 1. Ensimmäinen hahmotelma yksinkertaisesta puolikaaren muotoisesta putkesta ja 

sen mahdollisista kiinnityshaaroista. 
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Lähdinkin jalostamaan ideaa sen pohjalta kahden kaarevan putken yhdistelmäksi. Yhdistel-

mät on esitetty kuvassa 2, jossa näkyy kuinka samaa ideaa on jalostettu eri tavoin. Yksiker-

taisesta puolikaaresta sai näyttävämmän kun siihen lisäsi toisenkin mutkan, jolloin se alkoi 

muistuttamaan s-kirjainta.  

 

 

Kuva 2. Jalostuneemmat hahmotelmat yhdestä putkesta sekä kahden putken yhdistelmistä. 

 

Luonnoksia enemmän miettiessä kävi kuitenkin ilmi, että s-kirjaimen muotoisten putkien 

asettaminen esteettisesti vaikeutuisi huomattavasti, koska taivutuksia pitäisi tehdä x- ja y- 

akselien lisäksi myös z-akselin suunnassa. Kuvan 2 piirros rakennetta ylhäältä päin katsot-

tuna havainnollistaa tätä paremmin. Siinä näkyy kuinka kiinnityspisteet maahan ja etupyö-

rään ovat yhdessä ja takapyörien kohdalla erillään. 
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Yllä mainitusta ongelmasta johtuen päätin tehdä luonnoksen, jossa putken toinen mutka oli 

poistettu. Tämän tyylinen ratkaisu olisi paljon helpommin toteutettavissa, koska taivutuksia 

ei tarvitse tehdä kolmiulotteisesti ja putkien päät saadaan silti aseteltua tyylikkäästi yhteen. 

Kyseinen luonnos näkyy kuvan 2 yläkulmassa. Kyseinen malli oli tämän tyylisten vaihtoeh-

tojen kesken sen verran jalostunut, että siitä tehtiin luonnos myös CAD-mallina, joka on 

esitetty kuvassa 3. 

 

 

Kuva 3.  Kahden kaarevan putken ratkaisu CAD-mallina, johon on lisäksi merkitty kiinni-

tyspisteiden sijainnit. 

 

K-SIMY:n hallituksen mielestä kaikki kaarevia muotoja sisältäneet luonnokset olivat erittäin 

tyylikkäitä sekä toimivia ratkaisuja. Ehdottomasti parhaimpina puolina kaikissa oli yksin-

kertaisilla muodoilla aikaiseksi saatu visuaalinen ilme. Lisäksi eri vaihtoehtojen sovelletta-

vuus sai kiitosta. Huonoina puolina kuitenkin nousi esille niiden kalliimpi valmistus, koska 

apuna jouduttaisiin käyttämään ammattilaista työvoimaa ja laitteistoa. (Marttinen 2016b.) 

 

 Rakenneputki 

Osa luonnoksista suunniteltiin neliön muotoisesta rakenneputkesta, koska sitä olisi helposti 

saatavilla LUT:n teräsrakenteiden laboratoriosta. Mikäli tällaiseen ratkaisuun päädyttäisiin, 

säästyttäisiin materiaalikuluilta tai niitä saataisiin merkittävästi pienennettyä. Toisaalta ne-

liön tai suorakulmion muotoinen rakenneputki ei ole niin siron näköinen eikä pehmeitä ja 

kaarevia linjoja pystytä samalla tavalla tekemään. 
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Aikaisemmin tehtyjä luonnoksia lähdettiin muokkaamaan siten, että ne ovat tehtävissä ra-

kenneputkesta ja suorista osista. Niinpä ensimmäinen versio oli vain yksi pystysuuntainen 

palkki, jonka päällä olisi levy tai kolme haaraa kiinnityspisteitä varten (Kuva 4). Se olisi 

erittäin helposti ja edullisesti toteutettavissa, mutta työn tilaajankin mielestä liian yksinker-

tainen ja tylsä ratkaisu. 

 

 

Kuva 4. Vasemmalla yksi palkki, jonka päällä levykenttä tuennoille ja oikealla puolella 

kolme haarautuvaa palkkia. 

 

Toinen yksinkertainen vaihtoehto oli jokaiselle kolmelle kiinnityspisteelle oma palkki suo-

raan maahan. Tämän kaltainen ratkaisu olisi lujuusteknisesti helppo ratkaisu, koska kuormat 

ja jännitykset jakautuvat usealle eri palkille. Kuvassa 5 on esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa 

kyseisistä luonnoksista. Toisessa ratkaisussa jokainen palkki on kohtisuorassa maahan näh-

den ja toisessa palkit ovat sijoitettu siten, että ne ovat alhaalta yhdessä pisteessä. K-SIMY:n 

hallituksen puheenjohtaja Marttisen arvioiden mukaan tämä oli (2016b): ”perusvarma rat-

kaisu ja varmasti toimiva”. Varsinaista kannatusta se ei kuitenkaan saanut, koska oli niin 

yksinkertainen eikä tuonut esille toivottua lennokkuutta ja liikkeenomaisuutta. (Marttinen 

2016b.) 
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Kuva 5. Yläpuolella kolme kohtisuorassa olevaa palkkia ja alhaalla kolmen palkin yhdis-

telmä, jossa palkkien päät ovat alhaalta yhdessä. 

 

Kuvan 4 yhden palkin luonnoksien kehittämistä jatkettiin eteenpäin muuttamalla kiinnitys-

pisteiden sijaintia jalustan pääjalkaan nähden. Lisäksi erilaisia kiinnikehaaroja muokattiin ja 

luonnosteltiin uudestaan. Ensimmäinen muokattu versio kuvan 4 oikean puoleisesta raken-

teesta oli sellainen, jossa pääjalka lähti maasta kohtisuoraa ja kääntyi sitten noin 45 asteen 

kulmassa eteenpäin. Sen jälkeen rakenteesta lähtivät haarat jokaiseen kolmeen eri kiinnitys-

pisteeseen. Ideaa kuitenkin jalostettiin siihen suuntaan, jossa rakenne koostui kahdesta pää-
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palkista. Toinen näistä oli tuettuna maahan ja toinen sitä vasten suorassa kulmassa muodos-

taen L-kirjaimen mallisen muodon. Ylemmän palkin päälle hahmoteltiin sitten poikittain 

kulkeva palkki, johon takapyörien kiinnityspisteet saadaan sovellettua. Kuvassa 6 on esitetty 

kaksi erilaista hahmotelmaa tämän tyylisestä ratkaisusta. 

 

 

Kuva 6. Kaksi hahmotelmaa, joiden päärunkona toimii L-kirjaimen muotoinen palkkira-

kenne. Kiinnityspisteet saadaan sovellettua poikittaiseen palkkiin. 

 

Kuvassa oikealla oleva vaihtoehto on käännetty hieman takakenoon sen vuoksi, että sillä 

saadaan asiakkaan toivoma vaikutelma lentokoneen nousuvaiheesta. K-SIMY:n hallitus piti 

näiden ratkaisujen yksinkertaisuudesta ja toiminnallisuudesta sekä siitä, että ne olisi helppo 

valmistaa ja rakentaa (Marttinen 2016b). 

 

 Lopullinen geometria 

Asiakas piti monestakin luonnoksesta, sekä niiden mahdollisista eri versioista, mutta suu-

rimmaksi rajoitteeksi muodostui lopulta rahoitus. Yhdistys on voittoa tavoittelematon, joten 

rakentaminen pyritään tekemään mahdollisimman pienin kustannuksin ja talkootöinä. Näin 

ollen kaikissa työvaiheessa jouduttiin käyttämään valmiita sosiaalisia verkostoja eikä voitu 

hyödyntää kustannuksiltaan suurempia erikoisammattilaisia. Suurimmat karsimiset joudut-

tiin tekemään siksi, ettei voitu palkata ammattihitsaria tai metallipaja-ammattilaista, joilla 

olisi ollut laajempi ja parempi työvälineiden valikoima monimutkaisemman rakenteen teke-

miseksi.  
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Koko K-SIMY:n hallitus oli yksimielinen, että kuvan 3 ratkaisu kahdesta kaarevasta put-

kesta olisi ollut paras vaihtoehto. Se sai suurimmat pisteet esteettisydestään ja siitä, että siinä 

oli saatu aikaan lentokoneen nousuun suuntautuvaa liikettä. Kaarevista muodoista oli kui-

tenkin luovuttava ja toiseksi paras vaihtoehto oli viimeisin ratkaisu kahdesta L-kirjaimen 

muotoon hitsatusta rakenneputkesta. Siinä täyttyivät heidän valmistuksellisten valmiuksien 

mukaiset vaatimukset, koska hitsejä ei ole paljon eikä putkia tarvitse muokata mitenkään 

(kuva 6). Lisäksi kustannuksissa saatiin säästöjä, koska materiaalit saatiin LUT:n teräsra-

kenteiden laboratoriosta remonttityhjennyksen myötä. (Marttinen 2016b.) 

 

Kyseistä ratkaisua lähdettiin viemään eteenpäin ja siitä tehtiin ulkoisten dimensioiden mu-

kaisesti lopullista vastaava malli ennen kuin mitään lujuuslaskuja oli suoritettu. Mallia vii-

meisteltiin sen verran, että poikittainen palkki tulisi sijoitetuksi siten, että lentokoneen mas-

sakeskipiste tulisi maassa kiinteästi tuetun kiinnityspisteen kanssa samaan linjaan. Lisäksi 

rakenteen kallistuskulmia tehtiin sekä ylöspäin että sivulle, jolloin katsojien suuntaan nä-

kyisi myös lentokoneen yläosaa. Kallistuksia ja muita hienosäätöjä sekä mahdollisia lisätu-

entoja joudutaan tekemään lujuustarkastelujen jälkeen. Lopullisen ratkaisun kolmiulotteinen 

malli ennen lujuusanalyysejä on esitetty kuvassa 7. Kuvassa näkyy myös renkaiden kiinni-

tyspaikat ja niiden ensimmäiset hahmotelmat. Kiinnitysten suunnittelu on kuitenkin rajattu 

tästä työstä pois ja jätetty vain konsultoitavaksi. 

 

 

Kuva 7. Lopullinen ratkaisu ennen minkäänlaisia lujuustarkasteluja. 
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 Muita ideoita 

Tässä kappaleessa käydään läpi ideointivaiheen villeimpiä ratkaisuja, joita ei koskaan otettu 

vakavasti harkintaan. Niissä taiteellinen aspekti oli päällimmäisenä eikä käytännöllisyyttä 

ajateltu ollenkaan. Kuvassa 8 on esitetty idea, jossa oli tuotu lentoon lähtemisen vaihetta 

hieman vauhdikkaammin ja mielikuvituksellisemmin esille. Siinä olisi jättimäinen ihmisen 

käden muotoinen veistos, joka ikään kuin heittäisi hävittäjän taivaalle aivan kuten paperi-

lennokin. Toisin kuin aikaisemmin esitellyissä luonnoksissa, niin tässä ei ajateltu mitenkään 

sitä, että mistä materiaalista tai miten se valmistettaisiin. 

 

 

Kuva 8. Hahmotelma, joka kuvasti niin sanottua heittävää kättä. 

 

Tämän lisäksi oli erilaisia ideoita, jotka eivät koskaan päätyneet millään muotoa edes pape-

rille. Monia ideoita tuli luonnon inspiroimana, jotta se sopisi hyvin ympäröivään maastoon. 

Yhtenä vaihtoehtona oli jonkinlainen monihaarainen ja käyrärunkoinen puu, jonka latvassa 

kone olisi. Se kuitenkin olisi saattanut muistuttaa enemmänkin pakkolaskua tai muuta lento-

onnettomuutta kuin edustavaa kunniamuistomerkkiä. Kivi elementtinä toi mukanaan myös 

runsaasti erilaisia ideoita, joista ehkä pätevimpiä ratkaisuja olisivat olleet jonkin näköiset 

sodan aikaiset salpalinjan lohkareet tai eräänlaiset kivipaadet, joiden päälle kone olisi voitu 

asettaa näyttävästi.  
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3 RAKENTEEN MITOITUS 

 

 

Rakenne täytyi mitoittaa staattista kuormitusta kestäväksi, joten ensimmäisenä täytyi selvit-

tää kaikki rakenteeseen vaikuttavat kuormitukset. Kuormitusten avulla saatiin selville raken-

teeseen vaikuttavat normaalivoimat, leikkausvoimat sekä momentit. Jalustassa käytettävä 

rakenneputken vaadittava profiilin koko saatiin selville suurimman momentin avulla, kun 

mitoituskriteerinä oli käyttörajatila. Vaadittava profiilikoko selvitettiin myötäämisen perus-

teella. Sen jälkeen tarkastettiin rakenteen tasonurjahduskestävyys ja ominaisvärähtelyt sekä 

selvitettiin hitsien koko kriittisimmän kohdan mukaan. Kaikki laskut numeroarvoineen on 

esitetty MathCad-muodossa liitteessä I. 

 

 Kuormien selvittäminen 

Rakenteen mitoituksen lähtökohtana oli selvittää kaikki siihen kohdistuvat kuormitukset ja 

niiden aiheuttamat momentit eri suuntiin. Pysyvänä kuormana oli tietenkin lentokoneen 

oman massan (1150 kg) aiheuttama kuorma, joka saatiin selville K-SIMY:n henkilökunnan 

tekemästä punnituksesta. Se suoritettiin ajoneuvovaa’alla siten, että punnittiin jokaisen pyö-

räkuorma yksitellen, jolloin saatiin selville myös lentokoneen massakeskipiste massojen 

suhteellisen jakautumisen avulla. Laskennat suoritettiin käyttäen resultanttivoimaa, joka si-

joitettiin siten, että se tuli samalle linjalle koko rakenteen maahan tulevan kiinnityspisteen 

kanssa. 

 

Jalusta suunniteltiin ulkoilmaolosuhteisiin, joten kuormitusten tarkastelussa täytyi ottaa huo-

mioon myös luonnonilmiöistä aiheutuvat muuttuvat kuormat. Muistomerkin sijainti on len-

tokentän läheisyydessä kohtalaisen avonaisella ja tuulisella paikalla. Tästä syystä tuulikuor-

man tarkastelu oli erittäin oleellinen osa kuormitustarkastelua. Lisäksi lentokonetta jalustoi-

neen ei ole mitenkään katettu eli Suomen olosuhteissa talvisaikaan lumi tuo vielä oman li-

säkuormansa rakenteeseen.  

 

3.1.1 Tuulikuorma 

Tuulikuorma mitoitettiin aluksi staattisena kuormana. Tuulennopeutena käytettiin EC1:n 

(Eurokoodi) kansallisen liitteen mukaista arvoa, jolloin modifioimaton tuulennopeuden pe-
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rusarvo Suomessa oli 21 m/s (Ongelin & Valkonen 2012, s. 385). Rakenne on sijoitettu Lap-

peenrannan lentokentän alueelle, joten maastoluokkana käytettiin maastoluokka II:ta aukean 

ja vähäesteisen maaston vuoksi (SFS-EN 1991-1-4 2011, liite A1). Tuulen aiheuttama staat-

tinen kuorma 𝐹𝑤 saatiin laskettua EC1:n mukaisella kaavalla (SFS-EN 1991-1-4 2011, kaava 

5.3): 

 𝐹𝑤 = 𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑓 ∗ 𝑞𝑝(𝑧) ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑤  (1) 

, jossa 𝑐𝑠  on staattinen rakennekerroin, 𝑐𝑓  voimakerroin, 𝑞𝑝(𝑧) tuulen puuskanopeuspaine 

maastoluokan II minimikorkeuden mukaan ja 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑤 tuulensuuntaan kohtisuoraan oleva re-

ferenssipinta-ala (SFS-EN 1991-1-4 2011, kaava 5.3). Voimakertoimen arvoksi saatiin 1,8 

EC1:n mukaisella kaavalla kun jalustan päällä oleva lentokone ajateltiin samanlaiseksi ra-

kenteeksi kuin esimerkiksi maanteiden varressa olevat ilmoituskyltit (SFS-EN 1991-1-4 

2011, kaava 7.7). Staattinen rakennekerroin saatiin ratkaistua yhtälöstä (SFS-EN 1991-1-4 

2011, kaava 6.2). 

 𝑐𝑠 =
1+7∗𝐼𝑣(𝑧)∗√𝐵2

1+7∗𝐼𝑣(𝑧)
   (2) 

Yhtälössä 2 tuulenpuuskien intensiteetti on 𝐼𝑣(𝑧) ja taustapyörteiden vaikutusparametri 𝐵2 

asetettiin ykköseksi, jolloin se on varmalla puolella. Tuulenpuuskien intensiteetti 𝐼𝑣(𝑧) saa-

tiin laskettua kaavasta (SFS-EN 1991-1-4 2011, Kaava 4.7). 

 𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘𝑙

𝑐0(𝑧)∗𝑙𝑛(𝑧𝑚𝑖𝑛 𝑧0)⁄
   (3) 

, jossa 𝑐0(𝑧) oli pinnanmuotokerroin ja 𝑘𝑙 pyörteisyyskerroin. Sen arvoiksi voitiin suositus-

ten mukaisesti antaa 1 (SFS-EN 1991-1-4 2011, s. 38). Kuvasta 9 nähdään millä perustein 

maastoluokan II mukaiset parametrit 𝑧𝑚𝑖𝑛 (maastoluokan mukainen referenssikorkeus) ja 𝑧0 

(referenssikorkeuden mukainen parametri) valittiin. 
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Kuva 9. Maastoluokat ja niiden mukaiset parametrit (SFS-EN 1991-1-4 2011, Taulukko 4.1) 

sekä maastotyyppien mukaiset tuulensuojakertoimet (SFS-EN 1991-1-3 2015, taulukko 5.1). 

 

Pinnanmuotokerroin saatiin laskemalla kuvassa 10 havainnollistetun tuulenpuoleisen pinnan 

kaltevuuden pituuden 𝐿𝑢  ja korkeuden 𝐻𝑤  suhde. Tässä tapauksessa rakenteen ympärys-

maasto on lähes tasainen, jolloin yhtälön ehto täyttyi (SFS-EN 1991-1-4 2011, liite A3). 

 𝑐0(𝑧) = 1, kun  
𝐻𝑤

𝐿𝑢
⁄ < 0,05  (4) 

 

 

Kuva 10. Havaintokuva pinnanmuotokertoimen laskemisesta (SFS-EN 1991-1-4 2011, liite 

A3). 
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Lentokoneen referenssipinta-alaan vaikuttava puuskanopeuspaine saatiin yhtälöstä (SFS-EN 

1991-1-4 2011, kaava 4.8). 

 𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∗ 𝐼𝑣(𝑧)] ∗
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏

2 = 𝑐𝑒(𝑧) ∗ 𝑞𝑏  (5) 

, jossa 𝜌 on ilman tiheys, 𝑣𝑏on tuulennopeuden perusarvo, 𝑞𝑏 tuulen nopeuspaineen perus-

arvo ja 𝑐𝑒(𝑧) puuskanopeuspaineen altistuskerroin. Kaava 5 saatiin johdettua muotoon: 

 𝑞𝑝(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧) ∗
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣𝑏

2   (6) 

, jossa alistuskerroin saatiin luettua maastoluokkien mukaisista käyristä (kuva 11), pyörtei-

syys- ja pinnanmuotokertoiminen arvon ollessa 1,0. Ilman tiheydelle käytettiin suositusar-

voa 1,25 kg/m3 ja tuulennopeuden perusarvo saatiin kaavasta (SFS-EN 1991-1-4 2011, 

kaava 4.1). 

 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∗ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∗ 𝑣𝑏0   (7) 

Yhtälössä 7 tuulensuunnan 𝑐𝑑𝑖𝑟  ja vuodenajan 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  mukaiset kertoimet voitiin asettaa 

suositusten mukaisesti ykköseksi ja modifioimaton tuulennopeuden perusarvo 𝑣𝑏0  Suo-

messa oli 21 m/s (Ongelin & Valkonen 2012, s. 385). 

 

 

Kuva 11. Eri maastoluokkien ja referenssikorkeuden mukainen altistuskerroin (SFS-EN 

1991-1-4 2011, s. 40). 

 

Tämän jälkeen kaikki lasketut arvot voitiin sijoittaa alkuperäiseen yhtälöön 1, jossa mukaan 

otettiin mukaan vielä referenssipinta-ala, johon tuuli vaikuttaa. Pinta-ala saatiin laskettua 

SolidWorks:llä mahdollisimman tarkasti mallinnetusta lentokoneen sivuprojektiosta. Sa-

masta projektiosta saatiin selvitettyä myös vaikuttavan pinta-alan painopiste, johon tuuli-

kuorman resultanttivoima asetettiin momenttien laskentaa varten. 
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3.1.2 Lumikuorma 

Lumikuormien aiheuttamia kuormituksia selvitettäessä käytettiin Lappeenrannan alueella 

vaikuttavaa maanpinnan lumikuorman perusarvoa 𝑠𝑘 = 2,5 kN/m2 (RIL 201-2008, s. 112). 

Rakenteen todellinen lumikuorman arvo 𝑠 tasaisten olosuhteiden vallitessa saatiin redusoi-

malla peruskuorman arvoa muotokertoimella 𝜇1, tuulensuojakertoimella 𝐶𝑒 ja lämpökertoi-

mella 𝐶𝑡 (SFS-EN 1991-1-3 2015, kaava 5.1). 

𝑠 = 𝜇1 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘   (8) 

Muotokerroin saatiin soveltamalla lähes tasaisen katon laskentaohjeita. Lentokoneen runko 

ajateltiin kaarevaksi katoksi ja siivet alemmalla tasolla olevaksi tasaiseksi katoksi, jolloin 

muotokerrointa saatiin pienennettyä arvoon 0,8 (SFS-EN 1991-1-3 2015, kaava 5.6). Yhtä-

lössä 8 esiintyvä tuulensuojakerroin oli 0,8 (kuva 9) tuulisen maastotyypin mukaisesti ja 

lämpökerroin oli 1,0 vähäisen lämmityksen tai lämmöneristyksen vuoksi (SFS-EN 1991-1-

3 2015, kappale 5.2). Lentokoneen yläpinnalle syntyvä lumikuorma 𝐹𝑠 saatiin kertomalla to-

dellinen lumikuorman arvo referenssipinta-alalla 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑠. 

 𝐹𝑠 = 𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑓,𝑠   (9) 

 

 Käyttörajatilamitoitus 

Käyttörajatiloiksi luokitellaan sellaiset rajatilat, jonka ylityksen jälkeen rakenteen toiminta 

huononee, mutta ei vaurioidu Toisin sanoen rakenne mitoitetaan siten, ettei poikkileikkaus 

ole täysin plastisoitunut. Käyttörajatilan mukainen mitoituskuorma 𝐸𝑑 tavallisen yhdistel-

män tapauksessa saatiin laskettua kaavasta (Ongelin & Valkonen 2012, kaava 7.11): 

𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘.𝑗𝑗≥1 +𝛹0.1𝑄𝑘.1 + ∑ 𝛹0.𝑖𝑄𝑘.𝑖𝑖>1   (10) 

, missä 

𝐺𝑘.𝑗 on pysyvän kuorman (lentokoneen oma massa) ominaisarvo 

𝛹0.1 on määräävän muuttuvan kuorman (tuulikuorma) yhdistelykerroin 

𝑄𝑘.1 on määräävän muuttuvan kuorman (tuulikuorma) ominaisarvo 

𝛹0.𝑖 on muun muuttuvan kuorman (lumikuorma) yhdistelykerroin 

𝑄𝑘.𝑖 on muun muuttuvan kuorman (lumikuorma) ominaisarvo 
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Jalustan suunnittelussa tuulikuorma ajateltiin määrääväksi, joten yhdistelykertoimet muille 

muuttuville kuormille saatiin standardien mukaisesta taulukosta (Ongelin & Valkonen 2012, 

taulukko 2.4). Tällöin lumikuorman yhdistelykertoimelle käytettiin murtorajatilan ominais-

yhdistelmän mukaista kerrointa 0,4, koska Lappeenrannassa lumikuorman perusarvo on alle 

2,75 kN/m2. Määräävälle tuulikuormalle annettiin kertoimeksi 1,0. Kuormakertoimien 𝐾𝐹𝐼 

arvot katsottiin seuraamusluokan mukaan, joka tässä tapauksessa oli seuraamusluokka 1, 

koska vaurioista ei seuraa merkittäviä henkilövahinkoja tai taloudellisia, sosiaalisia tai ym-

päristövahinkoja (Ongelin & Valkonen 2012, taulukko 2.3). Tällöin kuormakertoimen arvo 

oli 0,9 (Ongelin & Valkonen 2012, taulukko 2.2). Kuormien vaikutuksen ollessa epäedulli-

sia, osavarmuuskertoimet saatiin laskettua kuormituskertoimien arvojen avulla (Ongelin & 

Valkonen 2012, taulukko 2.1). 

 

Kuten kappaleessa 3.1 mainittiin, niin rakenne suunniteltiin siten, että kuormien resultantti 

sijoitetaan samalle linjalle maahan tulevan kiinnityksen kanssa. Näin ollen kaavan 10 mu-

kainen suunnittelukuorma aiheuttaa poikittaiseen sauvaan taivutus- ja vääntömomenttia. 

Pystysuuntaiseen sauvaan ei aiheutunut lainkaan vääntöä lentokoneen omasta massasta tai 

lumikuormasta, mutta sivusta tuleva tuulikuorma aiheutti vääntömomenttia. Ja koska tuuli-

kuorma oli määräävä muuttuva kuorma, niin sen aiheuttama momentti on mitoittava, jolloin 

mitoitusehdoksi voitiin yksinkertaistaa 

       𝑀𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑊𝑒,𝑚𝑖𝑛𝑓𝑦

𝛾𝑀0
,  𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑤      (11) 

,jossa 𝑀𝑚𝑎𝑥  rakenteeseen vaikuttava maksimimomentti, joka tässä tapauksessa oli tuuli-

kuorman aiheuttama taivutusmomentti 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑤 . Materiaalin osavarmuuskertoimena, 𝛾𝑀0 

Suomessa käytetään yleisesti arvoa 1,0 ja materiaalin myötölujuus 𝑓𝑦 oli 355 MPa. Profiilin 

vaadittavan elastisen taivutusvastuksen 𝑊𝑒,𝑚𝑖𝑛  avulla voitiin valita poikkileikkaukseltaan 

riittävän kokoinen palkki, kun kaava 11 johdettiin muotoon 

𝑊𝑒,𝑚𝑖𝑛 ≥
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑤𝛾𝑀0

𝑓𝑦
   (12) 

 

 Nurjahdus 

Käyttörajatilamitoituksesta selvisi rakenteen kestävyyden kannalta vaadittava profiilin poik-

kileikkaus, mutta lisäksi selvitettiin myös pystypalkin tasonurjahduskestävyys. Jalustan nur-

jahduksessa oli kyseessä Eulerin ensimmäinen tapaus, jossa yläpää oli vapaa kiertymille 

sekä sivusuuntaisiin siirtymille, alapään ollessa kiinteästi tuettu maahan. Nurjahduskuvaaja 
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oli neljäsosa siniaallosta, joten tehollinen nurjahduspituus 𝐿𝑒𝑓𝑓 oli kaksinkertainen palkin 

todelliseen pituuteen verrattuna. Ensimmäisenä piti selvittää kimmoteorian mukainen puris-

tuskuormalla olevan sauvan kriittinen nurjahduskuorma 𝑁𝑐𝑟 (Kouhi 2015, s. 132): 

 𝑁𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐿𝑒𝑓𝑓
2     (13) 

, jossa 𝐸on materiaalin kimmomoduuli ja 𝐼 poikkileikkauksen jäyhyysmomentti. 

 

Seuraavaksi voitiin selvittää rakenteen muunnettu hoikkuus. Koska kuormitusten mukaan 

rakenteelle tehtiin käyttörajatilamitoitus eli poikkileikkaus ei plastisoidu kokonaan, voitiin 

poikkileikkauksen bruttopinta-ala merkitä teholliseksi pinta-alaksi 𝐴𝑒𝑓𝑓  poikkileikkaus-

luokka 3:n (PL3) mukaan. Muunnettu hoikkuus �̅� saatiin laskettua kaavasta (SFS-EN 1993-

1-1 2005, kaava 6.49): 

 �̅� = √
𝐴𝑒𝑓𝑓𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
    (14) 

Muunnettua hoikkuutta vastaava pienennyskerroin 𝜒 saatiin kaavasta (SFS-EN 1993-1-1 

2005, kaava 6.49): 

 𝜒 =
1

𝛷+√𝛷2−�̅�2
, 𝜒 ≤ 1,0   (15) 

, missä apusuure 𝛷: 

                𝛷 = 0,5[1 + 𝛼(�̅� − 0,2) + �̅�2]  (16) 

Apusuureen yhtälössä 16 nurjahduskäyriin liittyvä epätarkkuustekijä 𝛼 valittiin kuvan 12 

mukaisesta taulukosta. Nurjahduskäyrät puolestaan määräytyivät palkin poikkileikkauksesta 

ja materiaalista, jotka ovat taulukoitu kuvassa 13. 

 

 

Kuva 12. Nurjahduskäyrien perusteella valittava epätarkkuustekijä (SFS-EN 1993-1-1 

2005, taulukko 6.1). 
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Kuva 13. Poikkileikkauksien ja materiaalitietojen perusteella valittavat nurjahduskäyrät 

(SFS-EN 1993-1-1 2005, taulukko 6.2). 

 

Materiaaliksi oli valittu kylmävalssattu S355-teräs, joten epätarkkuustekijäksi määräytyi 

0,49 c-nurjahduskäyrän mukaisesti. Poikkileikkauksen tasonurjahduskestävyys 𝑁𝑏,𝑅𝑑  saa-

tiin laskettua kaavalla (SFS-EN 1993-1-1 2005, kaava 6.47): 

 𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒𝐴𝑒𝑓𝑓𝑓𝑦

𝛾𝑀0
   (17) 

Nurjahduskestävyyden mitoitusehtona oli: 

 𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑    (18) 

Toisin sanoen lumen ja lentokoneen oman massan aiheuttamien aksiaalisten kuormitusten 

𝑁𝐸𝑑 on oltava pienempiä kuin laskettu poikkileikkauksen tasonurjahduskestävyys. 

 



27 

 

 Hitsien mitoitus 

Jalustan kaikki osat suunniteltiin liitettäväksi toisiinsa hitsaamalla. Hitsausliitoksista suurin 

osa oli pienahitsejä, joita tuli koko rakenteen ja aluslevyn välille sekä lentokoneen takapyö-

rien kiinnitystä varten olevan poikittaispalkin ja mahdollisten lisätuentojen liitoksiin. Pysty- 

ja poikkipalkin välille tuli pienahitsin lisäksi myös päittäishitsiä. Suunnittelun helpotta-

miseksi kaikki hitsit päätettiin tehdä samalla a-mitalla ja se mitoitettiin kriittisimmän kohdan 

mukaan. 

 

Hitsien mitoitus aloitettiin selvittämällä pienahitsien kestävyyden rajat seuraavien ehtojen 

mukaisesti (SFS-EN 1993-1-8 2005, kaava 4.1): 

        √𝜎⊥,𝑤
2 + (𝜏⊥,𝑤

2 + 𝜏∥,𝑤
2 ) ≤ 𝑓𝑢/(𝛽𝑤𝛾𝑀2)     ja     𝜎⊥,𝑤 ≤

0,9𝑓𝑢

𝛽𝑤𝛾𝑀2
  (19) 

, jossa: 

𝜎⊥,𝑤 on hitsin laskentapintaa vastaan kohtisuora normaalijännitys 

𝜏⊥,𝑤 on hitsin akselia vastaan kohtisuora leikkausjännitys 

𝜏∥,𝑤 on hitsin akselin suuntainen leikkausjännitys 

𝑓𝑢 on hitsattavan materiaalin vetomurtolujuuden nimellisarvo, joka S355-teräkselle on 510 

MPa 

𝛾𝑀2 materiaalin osavarmuuskerroin hitsille, joka on 1,25 

ja 𝛽𝑤 on hitsin korrelaatiokerroin, joka on materiaalin mukaan 0,9 (SFS-EN 1993-1-8 2005, 

taulukko 4.1). 

 

Hitsin vaadittava a-mitta 𝑎 saatiin laskettua kun johdettiin yhtälö 19 muotoon: 

     𝑎 ≥
𝛽𝑤𝛾𝑀2𝑡

2𝑓𝑢
√2𝜎𝑥2 + 3𝜏𝑥𝑦2    (20) 

, jossa 𝑡 on hitsattavan rakenneputken seinämän paksuus sekä von Misesin hitsin vertailu-

jännityksen normaalijännitys- ja leikkausjännityskomponentit 𝜎𝑥 ja 𝜏𝑥𝑦 Alla on esitetty hit-

sin jännityskomponenttien yhteys seinämän paksuuteen ja hitsin a-mittaan, jotka ovat lisäksi 

havainnollistettu kuvassa 14. 

 𝜎⊥,𝑤 =
𝜎𝑥𝑡

2√2𝑎
    (21) 

 𝜏⊥,𝑤 =
𝜎𝑥𝑡

2√2𝑎
    (22) 

 𝜏∥,𝑤 =
𝜏𝑥𝑦𝑡

2𝑎
    (23) 
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Kuva 14. Havaintokuva pienahitsin jännityksistä (Ongelin & Valkonen 2012, kuva 4.9). 

 

 Jalustan ominaistaajuudet 

Jalustan rakenteesta selvitettiin sen ominaiskulmataajuudet varmistuaksemme, ettei tuulen-

puuskien aiheuttamat saa rakennetta resonoimaan. Ominaiskulmataajuudet selvitettiin vään-

nön, sivuttaisen vaappumisen sekä pitkittäissuuntaisen vaappumisen tapauksissa. Laskuissa 

kaikki arvot olivat SI-yksiköissä. Sivuttaisen vaappumisen tapauksessa eli tasossa tapahtu-

van värähtelyn ominaiskulmataajuus 𝜔𝛿 saatiin laskettua kaavasta: 

   𝜔𝛿 = √
𝑘𝛿

𝑚
    (24) 

, jossa 𝑚 on hävittäjän oma massa ja tasotapauksen jousivakio 𝑘𝛿 saatiin kaavasta: 

    𝑘𝛿 =
3𝐸𝐼

𝐻3     (25) 

Jousivakion yhtälössä 𝐻 on etäisyys tukipisteestä eli tässä tapauksessa maasta. Kippauk-

sessa, jossa kone värähtelee oman siipien suuntaisen painopisteakselinsa ympäri, ominais-

kulmataajuus 𝜔𝜃 saatiin laskettua kaavasta: 

 𝜔𝜃 = √
𝑘𝜃

𝐽𝜃
    (26) 

, jossa jousivakio 𝑘𝜃 ja hitsausmomentti 𝐽𝜃. Jousivakio voitiin laskea seuraavasti: 

     𝑘𝜃 =
𝐸𝐼

𝐻
    (27) 

ja hitausmomentti 𝐽𝜃: 

     𝐽𝜃 =
𝑚

12
(ℎ𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒

2 + 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒
2)   (28) 

, missä ℎ𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 oli koneen rungon korkeus ja 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 rungon pituus. 
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Viimeinen tapaus oli väännöstä syntyvä värähtely pystypalkin ympäri. Ominaiskulmataa-

juus 𝜔𝛼 saatiin samasta kaavasta: 

   𝜔𝛼 = √
𝑘𝛼

𝐽𝛼
    (29) 

, jossa jousivakio 𝑘𝛼: 

   𝑘𝛼 =
𝐺𝐼𝑡

𝐻
    (30) 

Aiemmista yhtälöistä poiketen kimmomoduuli korvattiin liukumoduulilla 𝐺 ja jäyhyysmo-

mentti vääntöjäyhyydellä 𝐼𝑡. Lentokoneen hitausmomentti 𝐽𝛼  vääntöä vastaan saatiin kaa-

vasta: 

      𝐽𝛼 =
𝑚𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜

12
(𝑏𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒

2 + 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒
2) +

𝑚𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡

12
(𝑏𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡

2 + 𝑙𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡
2) (31) 

, jossa 

𝑏𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑘𝑜𝑛𝑒 lentokoneen rungon keskimääräinen leveys 

𝑏𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien keskimääräinen leveys 

𝑙𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien pituus 

𝑚𝑠𝑖𝑖𝑣𝑒𝑡 lentokoneen siipien arvioitu massa 

𝑚𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜 lentokoneen rungon arvioitu massa. 

 

Tuulikuorman aiheuttamat ominaistaajuudet rakenteeseen tutkittiin FEM -mallien avulla ja 

vertailuarvona käytettiin alinta ominaistaajuutta ja -kuvaajaa. FEM -mallista saatuja arvoja 

verrattiin rakenteen omiin ominaistaajuuksiin ja varmistettiin, ettei resonoimiselle ole vaa-

raa.  
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4 TULOSTEN KÄSITTELY JA LOPULLISEN JALUSTAN ESITTELY 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi kaikkien laskujen mukaiset tulokset sekä se, että miten ne 

vaikuttivat lopulliset jalustan valmistamiseen. Lisäksi pohditaan hieman sitä, mitkä asiat oli-

vat jalustan mitoituksessa tärkeimpiä asioita ja minkä takia joitain asioita voitiin jättää huo-

mioonottamatta. Lopuksi esitellään lopullinen jalusta. 

 

 Lujuustarkastelujen tulosten käsittely 

Rakenteen geometria oli päätetty aikaisemmin, joten mitoitusten perusteella voitiin enää vai-

kuttaa pieniin yksityiskohtiin, kuten tarvittaviin lisätuentoihin ja materiaalin koon valitsemi-

seen. Tässä kappaleessa esitellään kaikki vastaukset työn aikana lasketuille arvoille. Ana-

lyyttinen laskenta tehtiin MathCAD -ohjelmalla ja kaikki laskut numeroarvoineen löytyvät 

liitteestä I. Kappaleessa 3.1 esitettiin jalustaan vaikuttavien kuormitusten laskeminen ja saa-

dut tulokset taulukoitiin taulukkoon 1. 

 

Taulukko 1. Jalustaan vaikuttavat pysyvät ja muuttuvat kuormat 

  kuormat [kN] laskentakaava [nro] 

oma massa 11,28 G = mg 

lumikuorma 32,58 yhtälö 9 

tuulikuorma 6,946 yhtälö 1 

yhdistetty 31,26 yhtälö 10 

 

Kuten taulukosta 1 nähdään, niin lumikuorma oli lähes kolminkertainen lentokoneen omaan 

massaan nähden siivistä johtuvan suuren vaikutuspinta-alan takia. Kuitenkin tuulikuormaa 

oli kriittisempi ajatellen sen pitkää momenttivartta maassa olevaan tukipisteeseen nähden. 

Lisäksi tuulikuorman ollessa suuri, ei lumikuorma ole läheskään laskutulosten mukainen, 

koska lumi ei jää lentokoneen yläpinnoille vaan lentää tuulen mukana pois. Kuormien mo-

mentit laskettiin pysty- ja vaakapalkin liitoskohtaan, samoin kuin koko rakenteen tukipistee-

seen maassa. Koska jalusta suunniteltiin olevan viisi astetta kallellaan myös katselusuuntaan 

eli xy-tason suhteen, syntyi siihen myös taivutusmomentin lisäksi vääntömomenttia. Voi-

mien aiheuttamat momentit on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Kuormien aiheuttamat vääntö- ja taivutusmomentit vaaka- ja pystypalkkiin 

  taivutus [kNm] vääntö [kNm] 

pystypalkki     

   z-akselin ympäri 2,131   

   x-akselin ympäri 20,758   

vaakapalkki 26,253 2,912 

 

Taulukkoon merkittiin punaisella tuulikuorman aiheuttama momentti koko rakenteeseen tu-

kipisteeseen ja tämän takia käyttörajamitoituksen mukainen mitoitusehto (yhtälö 12) tarkas-

tettiin käyttäen tuulikuorman aiheuttamaa maksimimomenttia. Vaikka taulukon mukaan 

palkkien liitoskohtaan syntyisi suurempi jännitys lumen ja lentokoneen oman massan mak-

simimomentin (26,253 kNm) aiheuttamana, niin sen vaikutus saatiin otettua huomioon te-

kemällä kulmaliitokseen ylimääräinen kulmapala. Kyseistä liitoskohtaa pidettiin jo hitsien 

takia sellaisena kohtana, johon pitää valmistuspiirustuksia tehdessä suunnitella jonkinlainen 

lisätuenta. Yhtälön 12 mukaisen ehdon mukaan saatiin katsottua Rautaruukin neliönmuo-

toisten rakenneputkien taulukkotiedoista (Ongelin & Valkonen  2012, liite 11.1) taivutus-

vastuksen mukaan poikkileikkaukseltaan riittävän kokoinen putkikoko. Laskujen perusteella 

poikkileikkauksen taivutusvastuksen oli oltava yli 58,5x103 mm3, eli ensimmäinen palkki-

koko mikä mitoitusperusteiden perusteella riitti oli mitoiltaan 100x100x6 (Ongelin & Val-

konen 2012, s. 537). 

 

Jalusta päätettiin tehdä kyseisen kokoisesta rakenneputkesta ja sen poikkileikkaustietojen 

perusteella tarkastettiin pystypalkin tasonurjahduskestävyys. Yhtälön 17 mukaan nurjahdus-

kestävyydeksi saatiin 193 kN, joka on paljon enemmän kuin rakenteeseen vaikuttavat ulkoi-

set kuormat yhteensä. Näin ollen ei tarvinnut selvittää sen tarkemmin pystypalkkiin vaikut-

tavia aksiaalisia kuormia, joita olisi verrattu sallittuun nurjahduskestävyyteen. Nurjahdusta 

pidettiin alun perin jo hyvin pienenä riskinä vaurioitumiseen, mutta se oli kuitenkin hyvä 

varmistaa käyttöasteyhtälön: 

  
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑤

𝑊𝑒𝑓𝑦
+

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
< 1   (32) 

mukaan, jossa 𝑊𝑒 on valitun poikkileikkauksen elastinen taivutusvastus. 

 

Hitsin a-mitta selvitettiin pystypalkin ja kiinnityslevyn välille tulevaan pienahitsiin. Lähtö-

kohtaisesti oletettiin, että se oli kriittisin paikka. A-mitan selvittämisessä apuna käytettiin 

laattaelementeillä tehtyä FEM -mallia, josta voitiin suoraan katsoa liitoksen kohdassa olevat 
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normaalijännitys- ja leikkausjännityskomponentit, joiden perusteella voitiin laskea kaavaan 

20 sisältyvä von Misesin vertailujännitysosuus. Sijoittamalla yhtälöön loput puuttuvat para-

metrit, tulokseksi saatiin 5,78 mm. Tällöin vähimmäiskoko a-mitalle oli 6 mm, joka oli riit-

tävä, mutta hitsi mitoitettiin tasalujaksi poikkileikkauksen paksuuden mukaan, jolloin a-mi-

taksi saatiin 1,12 * 6 = 6,72 eli pyöristettynä 7 mm. 

 

Jalustan rakenteesta selvitettiin ominaistaajuudet, jotta pystyttiin tutkimaan, aiheuttaako tuu-

likuorma resonoimisen vaaraa. Rakenteen kolme erilaista ominaiskulmataajuutta on listattu 

taulukkoon 3. Taulukon arvot on muutettu hertseiksi, koska FEMAP antaa taajuudet analyy-

seistä myöskin hertseinä. 

 

Taulukko 3. Rakenteen ominaistaajuudet 

tapaus ominaistaajuudet [Hz] 

taso 1,663 

kippaus 0,908 

vääntö 0,818 

 

Koska jalustan mitoituksessa käytettyä tuulikuorma on kaikissa vaiheissa ajateltu vain sivu-

tuulena, niin tässäkin tapauksessa vertailua tehtiin vain tasotapauksen kanssa. FEM -mallin 

alin ominaistaajuus oli 3,477 Hz, jolloin resonanssin vaaraa ei ollut. Samassa analyysissä 

tuli kuitenkin melkein 10 % sivuttaissiirtymät vaaka- ja pystypalkin liitoskohtaan. Se voi 

aiheuttaa liian suuren amplitudin värähtelyyn. Tämän takia palkkien poikkileikkaukseksi 

päätettiin valita suurempi 120x120x6. 

 

 Lopullinen jalusta 

Muistomerkkihävittäjän jalusta valmistettiin kylmävalssatusta S355 -rakenneteräsputkesta. 

Pystypalkki hitsattiin kiinni 20 mm paksuun neliön muotoiseen teräslevyyn. Levyn sivun 

pituudet olivat 400 mm, jotka määräytyivät sen mukaan, miten K-SIMY oli tehnyt perusva-

lun ja sijoittanut siihen kiinnityksiä varten tulevat M24 -kierretangot. Kuten kappaleessa 4.1 

mainittiin, niin poikkileikkaukseksi valittiin lopulta 120x120x6. Pysty- ja vaakapalkin väliin 

hitsattiin pieni tukipala vahvistamaan kulman jiiriliitosta. Poikkipalkki takapyörien kiinni-

tystä varten hitsattiin 1000 mm päähän kulmaliitoksen reunasta, jolloin tuuli- ja lumikuor-

man keskipiste saatiin samalle linjalle maahan tulevan kiinnityksen kanssa. Jalustan viimei-

sin SolidWorks:llä tehty 3D -malli on esitetty kuvassa 15. 
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Kuva 15. Jalustan viimeisin 3D -malli. 

 

Kuvasta nähdään myös suunnitelmat renkaiden kiinnityksiä varten. Työn rajauksen vuoksi 

työn tilaaja viimeistelee kiinnitykset sopiviksi yhdessä valmistajan ja muiden yhteyshenki-

löiden kanssa. K-SIMY hoitaa rakenteen pintakäsittelyn siten, että se kestää vaadituissa olo-

suhteissa. Jalustan valmistaminen aloitettiin 22.11.2016. Kaikkien osien ja kokoonpanon 

valmistuspiirustukset löytyvät liitteestä II.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Kandidaatintyönä suunniteltiin teräksinen jalusta muistomerkiksi tulevalle Suomen Ilmavoi-

mien entiselle Folland Gnat GN-103 -hävittäjälle. Työhön kuului koko suunnitteluproseduu-

rin läpi käyminen alkaen rakenteen geometrian hahmottelusta ja päättyen aina lopullisen ja-

lustan valmistamiseen ja asentamiseen. Varsinaisen teräsrakennesuunnittelun lisäksi työhön 

kuului projektin hallintaa ja organisointia, koska toimin konsulttina ja opastajana työn tilaa-

jan suuntaan rakennus- ja asennusvaiheessa.  

 

Hahmotteluvaiheessa kerättiin ylös kaikki erilaiset ideat mitä keksittiin ja ne käytiin läpi K-

SIMY:n hallituksen kanssa. Arviointien ja pisteytysten jälkeen lähdettiin jatkamaan par-

haaksi päätetyllä vaihtoehdolla. Jalustalle päätettiin dimensiot ja lähdettiin selvittämään 

kaikki eri kuormitukset, jotka vaikuttavat rakenteeseen. Tutkimuskysymyksenä oli selvittää 

kriittisimmät asiat jalustan suunnittelussa ja päättää mitkä parametrit valittiin määrääviksi. 

Kuormituksista otettiin käsittelyyn koneen oma massa, talvisin lumesta syntyvä kuorma sekä 

tuulikuorma. Tuulikuorma päätettiin määrääväksi kuormaksi, koska sijainti oli aukealla alu-

eella lentokentän vieressä. Lisäksi tuulikuorman suunta oli muista kuormista poiketen jalus-

taan nähden kohtisuorassa ja täten aiheutti suurta vääntömomenttia pystypalkkiin. Kuormi-

tustarkastelujen seurauksena pystyttiin valitsemaan poikkileikkaukseltaan riittävän kokoi-

nen standardikokoinen rakenneputkipalkki. Tämän jälkeen pystypalkille tehtiin tasonurjah-

duskestävyyden tarkistus PL3:n mukaisesti. Kun poikkileikkauksen koko oli saatu varmis-

tettua, voitiin mitoittaa hitsit, jotka mitoitettiin kriittisimmän kohdan mukaan suunnittelun 

yksinkertaistamiseksi. Hitsien jälkeen laskettiin vielä rakenteen ominaistaajuudet tasossa ja 

kiertymässä, jonka jälkeen FEM -mallista saatuja tuulikuorman ominaisvärähtelyjä voitiin 

verrata rakenteen taajuuksiin resonoimisriskin huomioimiseksi. Värähtelytarkastelussa sel-

vitettiin rakenteen ominaiskulmataajuudet kolmeen eri suuntaan, mutta resonoimisehto tar-

kasteltiin vain lentokoneen sivusta kohtisuoraan puhaltavalla tuulella. Esimerkiksi edestä 

päin puhaltava tuuli saattaa aiheuttaa kohtalaisen kovaakin värähtelyä, koska sillä on vaiku-

tuspinta-alana siipien alapinnat, joista lentokone saa nostetta. 

 

Tässä työssä jalusta suunniteltiin staattisesti kestäväksi, mutta esimerkiksi väsymiskestävyy-

den tarkastelu jäi kokonaan tekemättä. Se olisi hyvä ottaa mukaan lujuustarkasteluihin ja 
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geometrian suunnitteluun, mikäli rakennetta halutaan optimoida paremmin esimerkiksi ma-

teriaaliin kulutuksen mukaan. Lisäksi väsymistarkastelu olisi tarpeen jos halutaan selvittää 

tarkemmin rakenteen kestoikää esimerkiksi tuulen aiheuttaman värähtelyn takia. Muutenkin 

geometriasta saisi paljon tehokkaamman, jos esteettisyys ei olisi niin tärkeä aspekti. Toi-

saalta taas jos työssä ei olisi ollut niin suuria rajoitteita valmistettavuuden suhteen, niin olisi 

voinut suunnitella paljon monimutkaisempia ja esteettisempiä geometrioita. Se taas olisi tuo-

nut paljon lisää haastetta lujuustarkastelujen tekemiseen. Työstä rajattiin pois kiinnitysten 

suunnittelu lentokoneeseen sekä maahan ja ulkoistettiin muualle, joten ne olisivat seuraavat 

asiat joita lähdettäisiin mitoittamaan ja optimoimaan mikäli sille esiintyisi tarvetta. 

 

Suunnittelu- ja lujuustarkasteluvaiheiden jälkeen työhön kuului projektin käytännön toteu-

tuksen toimenpiteet, kuten valmistuspiirustusten laatiminen ja niiden pohjalta jalustan ra-

kentaminen seuraaminen LUT:n laboratoriotiloissa. Lopulta valmis jalusta toimitettiin työn 

tilaajalle K-SIMY:n museoalueelle sille valmisteltuun paikkaan ja asennettiin paikoilleen. 

Rakentaminen ja asentaminen hoituivat K-SIMY:n ja LUT: laboratoriohenkilöstön yhteis-

työssä. Lisäksi työn tilaaja varmisti jalustalle parhaaksi katsomansa pintakäsittelyn, jotta se 

kestää ulkona. Kaiken kaikkiaan suunnittelutyön tuloksena saatiin asiakasta tyydyttävä ja 

kaikki toiveet täyttävä jalusta arvokasta muistomerkkiä varten. 
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