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1 JOHDANTO 

 

 

Wrightin veljesten puisesta lentokoneesta on sadassa vuodessa otettu pitkä harppaus 

nykyaikaisiin komposiittilentokoneisiin. Lentokoneiden muuttuessa suuremmiksi ja 

nopeammiksi ovat materiaaleihin kohdistuvat vaatimukset kasvaneet. Materiaalien on 

kestettävä suuria kuormia, väsymistä ja monenlaisia ympäristöolosuhteita. Lisäksi 

lentokoneen rakenteiden on oltava vikaturvallisia: mahdolliset vauriot on kyettävä 

havaitsemaan ennen kuin ne aiheuttavat katastrofaalisia vahinkoja. Toisaalta lentämisen 

yleistyessä operointikustannuksiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. 

Kustannuksiin vaikuttavat osaltaan myös lentokoneissa käytetyt materiaalit: 

materiaalivalinnoilla on suora vaikutus koneen painoon ja polttoaineenkulutukseen, mutta 

myös huoltokustannuksiin. Viime vuosina kustannustehokkuuden ohella on ryhdytty 

painottamaan kestävää kehitystä ja ympäristönäkökulmia. Onkin mielenkiintoista tutkia, 

miten lentokoneissa käytettävät materiaalit ovat viime vuosina kehittyneet sekä pohtia 

mahdollisia tulevia kehityssuuntia. 

 

1.1 Työn taustaa 

Koronapandemian takia lähivuosina romutetaan ennätysmäärä käytöstä poistuvia 

lentokoneita.  Myös Suomessa toteutettiin keväällä 2021 historiamme ensimmäinen 

matkustajalentokoneen romutus. Vallitseva tilanne sai miettimään, minkälaisia materiaaleja 

lentokoneista löytyy. Lentokoneiden romutusprosessiin tutustuminen on tuonut esiin sen, 

että lentokonemateriaalien kierrättäminen ei ole aivan ongelmatonta. On kuitenkin syytä 

huomioida, että tällä hetkellä romutusuhan alla olevat koneet on pääsääntöisesti suunniteltu 

viime vuosisadan loppupuolella. Tämän jälkeen on tapahtunut melkoisesti kehitystä 

materiaalitekniikan eri alueilla:  

 Komposiittimateriaaleille on löydetty yhä uusia käyttökohteita. 

 Metallien ominaisuuksia on parannettu uusilla seoksilla. 

 Nanomateriaalien käyttöä on lisätty erityisesti vaativille olosuhteille, kuten korkeille 

lämpötiloille altistuvissa kohteissa. 

 Uudet lisäävän valmistuksen menetelmät ovat mahdollistaneet uusien materiaalien 

käyttöönoton.  

(Airbus 2017)  
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Huolimatta materiaalien jatkuvasta kehittymisestä ovat suurimmat kehitysharppaukset 

melko hitaita. Taulukossa 1 havainnollistetaan lentokoneen moottoreissa käytettyjen 

materiaalien kehittämiseen kuluvaa aikaa eri lähtötilanteissa (Schafrik & Walston 2008, s. 

5; Accelerating Technology Transition 2004, s. 16). On huomattavasti helpompaa parannella 

ja jatkokehittää jo käytössä olevia materiaaleja kuin kehittää kokonaan uusia. Taulukossa 

esitetyt aika-arviot kuvannevat yhtä lailla myös muissa lentokoneen rakenteissa käytettävien 

materiaalien kehitystä. 

 

Taulukko 1. Lentokoneen moottorin materiaalien kehitykseen kuluva aika. 

Kehitysvaihe Kehitykseen kuluva aika 

Jo käytössä olevan materiaalin modifiointi, 

kun käyttökohde ei ole kriittinen 

2-3 vuotta 

Jo käytössä olevan materiaalin modifiointi, 

kun käyttökohde on kriittinen 

4 vuotta 

Uuden materiaalin kehittäminen jo käytössä 

olevan materiaaliryhmän sisällä 

10 vuotta 

Uusi materiaaliryhmä yli 20 vuotta 

 

 

Vaikka materiaaleja kehitetään kaiken aikaa, ei niiden käyttökohteita eli uusia 

lentokonemalleja tuoda markkinoille kovinkaan usein. Kuvan 1 aikajanalle on merkitty 

kahden suurimman matkustalentokonevalmistajan, Airbusin ja Boeingin, 

lentokonejulkistukset vuosina 1960-2020. Vuosiluvut kuvaavat konetyyppien ensilentoja. 

(Airbus; Boeing.)  
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Kuva 1. Airbusin ja Boeingin uudet lentokonetyypit vuosina 1960-2020. 

 

Monimutkaisten sertifiointiprosessien takia jo tuotannossa olevien konetyyppien 

materiaaleja ei juuri päivitetä, vaan uusia materiaaleja otetaan käyttöön lähinnä uusia 

konetyyppejä kehitettäessä. Siksi materiaalitekniikan edistysaskeleet tulevat lentokoneissa 

näkyviin viipeellä. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen katsaus matkustajalentokoneissa käytettävien 

materiaalien kehitykseen menneinä vuosikymmeninä sekä näkymä tulevaisuuden 

kehitysaskeleista. Mahdollisuuksien mukaan kehitys osoitetaan numeerisin tunnusluvuin. 

Käytännössä tarkastelu rajoittuu suihkumoottoriaikakauden lentokoneisiin. Sotilaskoneet on 

rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, sillä niiden operointiympäristö eroaa matkustajakoneista 

merkittävästi ja aiheuttaa hyvin erilaisia vaatimuksia koneissa käytettäville materiaaleille. 

Lisäksi sotilaskoneiden materiaalikehityksestä löytyy vähemmän julkista tietoa. 

 

1.3 Tutkimusongelma 

Lentokoneisiin ja niiden materiaaleihin kohdistuu monenlaisia vaatimuksia. Osa 

vaatimuksista tulee regulaatiosta, osa lentokoneen käyttäjien toiveista ja odotuksista. 

Vaatimukset ja niiden painoarvo myös muuttuvat ajan myötä, ja niistä muodostuu erilaisia 

yhdistelmiä. Tämän diplomityön tutkimusongelmana on, miten muuttuvat vaatimukset ja 

niiden yhdistelmät ovat vaikuttaneet lentokoneiden materiaalikehitykseen. 
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1.4 Tutkimuskysymykset 

Diplomityön päätutkimuskysymyksenä on, miten lentokoneissa käytettävät materiaalit ovat 

kehittyneet viime vuosikymmenien aikana. Alikysymyksinä ovat: 

 Mitkä ovat olleet ja ovat tärkeimmät lentokonemateriaalien kehitystä ajavat tekijät? 

 Millaisia ovat lentokonemateriaalien seuraavat kehitysaskeleet? 

 

1.5 Tutkimusmetodiikka 

Työ toteutetaan kirjallisuustutkimuksena. Tiedonhaussa pääpaino on tekniikan alan 

tietokannoista löytyvillä tieteellisillä artikkeleilla. Tietokannoista käytössä ovat Knovel, 

Elsevier, SpringerLink, Institute of Physics IOP ja EBSCO. Materiaalikehityksen historiasta 

ja pidemmän aikavälin kehityskaaresta on haettu tietoa myös lentokonetekniikan 

oppikirjoista. Koska Suomessa alan tutkimusta on varsin vähän, ovat tarkastelun kohteena 

erityisesti kansainväliset aineistot. Suurin mielenkiinto kohdistuu viimeisen kymmenen 

vuoden aikana julkaistuihin artikkeleihin.  

 

Vahvojen lähteiden eli edellä mainituista tietokannoista löytyneiden, vertaisarvioitujen 

tieteellisten julkaisujen lisäksi tietoja on kerätty muista lähteistä. Tieteellisten julkaisujen 

lisäksi lähteenä hyödynnetään lentokonevalmistajien aineistoja, viranomaismääräyksiä, 

onnettomuustutkintaraportteja sekä kansainvälisen ilmakuljetusliiton julkaisuja. 

 

Tiedonhaun tulokset lajitellaan ensisijaisesti materiaaliryhmittäin ottaen huomioon 

rakenteen erityispiirteet, jotta saadaan näkymä eri materiaaliryhmissä tapahtuneeseen 

kehitykseen. Toisaalta tuloksia tarkastellaan myös ajallisesti, jotta nähdään yksittäisten 

tapahtumien, kuten uuden lentokonemallin esittelyn tai tietyn lento-onnettomuuden, 

vaikutus materiaalikehitykseen.  

 

Tiedonhaun tuloksia käsitellään seuraavalla sivulla esitellyn taulukon avulla. Taulukon rivit 

edustavat materiaaliryhmiä ja sarakkeet materiaalikehitystä ajavia tekijöitä. Taulukon rivit 

perustuvat hiljaiseen tietoon siitä, minkälaisia materiaaleja matkustajalentokoneista löytyy. 

Sarakkeet on valittu aineistolähtöisesti.  

 

Tiedonhaun tulokset käydään läpi ajava voima kerrallaan, jolloin saadaan kokonaiskuva 

siitä, mitkä ajurit ovat vaikuttaneet kunkin materiaaliryhmän kehitykseen. Pyrkimyksenä on 
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löytää kullekin taulukon ruudulle vähintään kaksi vahvaa lähdettä ja kattaa 75 % taulukon 

ruuduista tällä kriteeristöllä. Tulosten pohjalta taulukkoon muodostetaan summasarake ja -

rivi. Summarivi osoittaa, mitkä kehitystä ajavista voimista yhdistävät tai erottavat eri 

materiaaliryhmiä. Summasarake havainnollistaa yksittäisten materiaaliryhmien 

merkityksellisyyttä. 

 

Taulukko 2. Analyysimatriisi. 

*Superseoksilla tarkoitetaan tässä metalliseoksia, jotka säilyttävät ominaisuutensa korkeissa 

lämpötiloissa. 
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2 RUNGON JA MOOTTORIN RAKENTEEN OMINAISUUDET 

 

 

Ennen koronapandemiaa lentokoneet eläköityivät keskimäärin 27-vuotiaina (IATA 2018, s. 

4). Lentokoneen rakenteelta edellytetään siis melko pitkää ikää. Toisaalta rakenteelta 

edellytetään sopeutumista mitä erilaisimpiin operointi- ja ympäristöolosuhteisiin koneen 

elinkaaren aikana. Siksi lentokoneissa käytettyihin materiaaleihin kohdistuu hyvin 

monenlaisia vaatimuksia. Toisaalta rakenteelle asetetut odotukset ovat tärkeä yllyke 

materiaalien kehittämiselle. 

 

2.1 Rakenteen keveys 

Rakenteen keveys on suoraan yhteydessä lentokoneen suorituskykyyn ja 

operointikustannuksiin. Analyysimatriisista käy selvästi ilmi, että rakenteen keveys on 

ohjannut kehitystä kaikissa materiaaliryhmissä. Pyrkimys rakenteen keveyteen on sekä 

vaikuttanut yksittäisten materiaalien kehittymiseen että ohjannut lentokonevalmistajien 

materiaalivalintoja materiaalista toiseen. 

 

Vuosituhannen vaihteeseen saakka alumiini oli lentokoneiden perusmateriaali: jopa 80 % 

matkustajalentokoneiden painosta koostui alumiinista. Komposiittimateriaalien kehitys johti 

kuitenkin siihen, että alumiinirakenteita alettiin vähitellen korvata enenevissä määrin 

komposiittirakenteilla. Näin voitiin saavuttaa jopa 25-35 % painonsäästö. Hiili- lasi- ja 

aramidikuitulujitteisten komposiittien käyttö lentokoneissa kasvoi erityisen voimakkaasti 

1990-luvulla. (Mouritz 2012, s. 7-8; Niu 1992, s. 14.) 

 

Vuonna 1967 esitellyssä Boeing 737 -lentokoneessa komposiittimateriaalien osuus oli vain 

kolme prosenttia koneen painosta, kun taas vuonna 2009 esitellyssä Boeing 787 -

lentokoneessa komposiittimateriaalien osuus oli jo 50 % (Mouritz 2012, s. 7-8; Boeing). 

Tätä kehitystä havainnollistetaan kuvassa 2. 

 



14 

 

 

 

Kuva 2. Materiaalikehitys Boeing-matkustajalentokoneissa. 

 

Sama trendi on nähtävissä myös muiden valmistajien matkustajalentokoneissa. Kuvassa 3 

esitellään vuonna 2013 ensilentonsa lentäneen Airbus A350 -lentokoneen materiaalirakenne. 

Kuvan turkoosit osat ovat hiilikuitukomposiittia ja keltaiset lasikuitua. Alumiiniosat on 

merkitty vaaleanpunaisella ja titaanirakenteet harmaalla. 

 

 

Kuva 3. Airbus A350 -lentokoneen materiaalijakauma (Airbus 2013). 
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Sen lisäksi, että komposiitti on materiaalina alumiinia kevyempää, myös 

komposiittirakenteiden liitokset ovat kevyempiä: alumiinirakenteiden liittäminen vaatii 

yleensä mekaanisia kiinnittimiä, kuten niittejä, kun taas komposiitteja voidaan liimata 

polymeerein (Mouritz 2012, s. 270). Uusien nanokomposiittien kehittäminen tarjoaa vielä 

lisää mahdollisuuksia painonsäästöön (O’Donnell 2003, s. 3-4; Rathod 2017, s. 521).  

 

Pyrkimys rakenteen keveyteen on aiheuttanut komposiittien valtaannousun lisäksi myös 

muita siirtymiä materiaalista toiseen. Teräsrakenteita on painon takia korvattu 

mahdollisuuksien mukaan titaanilla esimerkiksi lentokoneen laskutelineissä. Teräksiä 

käytettiin myös varhaisissa suihkumoottoreissa, mutta ne korvattiin hyvin nopeasti 

titaaniseoksilla, jolloin moottori keveni jopa 200 kg. (Mouritz 2012, s. 202, 232.) 

 

Titaani on alumiinia tiheämpää ja lujempaa. Alumiinirakenteiden korvaaminen titaanilla ei 

siis varsinaisesti säästä painoa, mutta tällaistakin kehitystä on tapahtunut, sillä suuremman 

lujuuden ansiosta titaanista voidaan suunnitella pienempiä rakenteita. Titaanilla voidaan 

korvata myös superseoksia, mikäli käyttökohteen lämpötila ei ole liian korkea. Tällöin 

saavutetaan merkittävä painonsäästö, sillä superseosten tiheys on kaksinkertainen titaaniin 

ja kolminkertainen alumiiniin nähden. Superseoksia käytetäänkin vain siellä, missä on 

pakko. Titaaniseosten ja superseosten asemesta moottorialueella voidaan jossain määrin 

hyödyntää myös titaanialuminideja, jotka ovat perinteisiä titaaniseoksia kevyempiä. 

Toisaalta titaani- ja superseoksia on ryhdytty painon säästämiseksi joissakin käyttökohteissa 

korvaamaan keraamimatriisinanokomposiiteilla. Keraamit ovat merkittävästi kevyempiä 

kuin korkeita lämpötiloja kestävät metallit: CMC-osan paino on vain 1/3 vastaavan 

nikkeliseososan painosta (Cutler & Liber 2005, s. 97-99; Mouritz 2012, s. 202-218; The 

Ceramic Society of Japan 2012, s. 319; Dawson 1995, s. 182.) 

 

2.2 Rakenteen kestoikä 

Kuvassa 2 havainnollistetusta Boeingin matkustajalentokoneiden kehityksestä nähdään, että 

uudemmassa lentokoneessa komposiittimateriaalien lisäksi myös teräksen ja titaanin 

osuudet ovat kasvaneet jonkin verran. Teräs ja titaani ovat merkittävästi alumiinia lujempia: 

teräslevyn lujuus on samansuuruinen kuin kolme kertaa paksummalla alumiinilevyllä. 

Tämän takia teräksestä ja titaanista voidaan valmistaa pienempiä rakenteita kuin muita 

metalleja käyttämällä. Tällöin samat ominaisuudet ja rakenteen kestoikä voidaan saavuttaa 
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paremmalla geometrialla. Lujuutensa ansiosta titaania käytetään myös kovasti 

kuormitetuissa lentorangon osissa ja laskutelineissä. Titaania seostetaan yleensä alumiinin 

tai mangaanin kanssa, ja sen ominaisuudet riippuvat seoksesta.  Teräs- ja titaaniseosten 

ominaisuuksia on kehitetty aktiivisesti: esimerkiksi lujuutta on lisätty uusilla seostus- ja 

lämpökäsittelymenetelmillä. (Cutler & Liber 2005, s. 90; Peery 1950, s. 279.)  

 

Myös alumiinin ominaisuuksia, kuten lujuutta ja korroosionkestoa, on vuosien myötä 

parannettu uusilla seostussuhteilla. Ensimmäisen sukupolven alumiiniseoksissa eli 

duralumiinissa tärkeimpänä seosaineena on kupari. Toisessa sukupolvessa seokseen lisättiin 

nikkeliä ja magnesiumia. Kolmannen sukupolven alumiiniseoksissa seosaineina käytetään 

magnesiumia ja sinkkiä. Alumiinin ominaisuuksiin on pyritty vaikuttamaan myös 

epäpuhtauksien poistolla ja uusilla lämpökäsittelymenetelmillä. Esimerkiksi 

keinovanhentamalla duralumiinin myötöraja nousee 1,5-kertaiseksi. (Cutler & Liber 2005, 

s. 96-97.)  

 

Superseokset ovat lujia ja sitkeitä. Seosaineet määrittävät niiden ominaisuudet, joten niiden 

kehittyminen on perinteisesti tarkoittanut uusien, entistä parempien seosten kehittämistä. 

Superseosten, kuten muidenkin metallisten lentokonemateriaalien, ominaisuuksia voidaan 

kuitenkin parantaa myös ottamalla käyttöön nanopinnoitteet. (Mouritz 2012, s. 251-254; 

Bhat 2018, s. 66.) 

 

Polymeerien ominaisuudet vaihtelevat suuresti materiaalista riippuen. Kestomuoveilla on 

hyvä iskunkestävyys, kun taas kertamuovit ovat hauraita. Kertamuoveilla on kuitenkin hyvä 

kimmokerroin ja vetolujuus. Elastomeerit puolestaan ovat sitkeitä, mutta eivät lujia tai 

jäykkiä. Polymeerejä ei voi käyttää lentokoneen rakenteissa sellaisenaan, koska niiltä 

puuttuu jäykkyys ja lujuus. Niitä voidaan kuitenkin käyttää yhdessä muiden materiaalien 

kanssa, kuten komposiittirakenteiden matriisina. Lentokoneen komposiittirakenteissa 

matriisina on perinteisesti käytetty kertamuoveja. Kestomuovien osuutta ollaan kuitenkin 

vähitellen lisäämässä niiden hyvien ominaisuuksien takia. Polymeerien ominaisuuksia 

voidaan entisestään parantaa lisäaineilla, kuten nanomateriaaleilla. Sekä kuituja että 

polymeerejä onkin kehitetty huimasti viime vuosina. (Bhat 2018, s. 132-137; Cutler & Liber 

2005, s. 101; Mouritz 2012, s. 268-271.) 
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Komposiittirakenteiden lisäksi polymeerejä käytetään lentokoneissa rakenteiden 

liittämiseen sekä vaurioituneiden rakenteiden paikkaamiseen. Perinteisiin 

metallirakenteisiin verrattuna polymeerein liitetyissä rakenteissa kuormat jakautuvat 

tasaisemmin. Lisäksi väsymismurtumia on vähemmän, sillä mekaanisten kiinnittimien reiät 

ovat tyypillisesti otollisia alkupisteitä niille. (Bhat 2018, s. 132-137.) 

 

Komposiittimateriaalien eduksi voidaan lukea alumiinia parempi rakenteellinen teho, eli 

jäykkyyden ja painon tai lujuuden ja painon suhde. Komposiittien lujuusominaisuudet ovat 

kuitenkin anisotrooppisia. Yksi merkittävimmistä heikkouksista on komposiittirakenteiden 

heikko iskunkesto. Vauriosietoisuutta voitaisiin lisätä käyttämällä itsekorjautuvia 

komposiittimateriaaleja. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa rakenteen kestoikään heikentävästi. 

(Mouritz 2012, s. 390-392; Polydoropoulou 2018.) 

 

Keraamit ovat sellaisenaan hauraita, joten niitä käytetään lähinnä erilaisissa pinnoitteissa tai 

kuidulla lujitettuna. Niillä on korvattu joitakin metallirakenteita erityisesti moottorialueella, 

sillä kovuuden ja jäykkyyden ansiosta ne kestävät kulutusta metalleja paremmin. Lisäksi 

keraamimatriisikomposiiteilla on vastaavia metallirakenteita suurempi lujuus korkeissa 

lämpötiloissa. (Bhat 2018, s. 200-203.) 

 

2.3 Ympäristöolosuhteiden sieto 

Lentokoneen rakenteet joutuvat sietämään monenlaisia ympäristöolosuhteita, kuten paineen 

ja lämpötilan vaihtelua, tärinää, säteilyä, salamaniskuja ja lintutörmäyksiä. Moottorialueella 

käytettävien materiaalien on kestettävä todella korkeita lämpötiloja. Lisäksi rakenteet 

altistuvat toistuvasti erilaisille liuottimille ja muille kemikaaleille. 

 

Terästen heikkoutena on alttius korroosiolle ja vetyhaurastumiselle. Tämän takia 

teräsrakenteita on mahdollisuuksien mukaan korvattu titaanilla esimerkiksi laskutelineissä. 

Toisaalta teräksiä on kehitetty edelleen, ja niiden korroosionkestoa on pyritty lisäämään 

erilaisilla käsittelyillä, kuten elektroforeesipinnoitteilla. Myös alumiiniseokset ovat alttiita 

korroosiolle, mutta niiden korroosionkestoon voidaan jossain määrin vaikuttaa seosaineilla 

ja pinnoitteilla. (Bhat 2018, s. 322-324.) 
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Alumiiniin heikkoutena on taipumus väsymiseen. Alumiini on myös altis 

lämpövaikutukselle, minkä takia sitä ei voi käyttää esimerkiksi yliäänilentokoneiden 

pintapelleissä. Suurilla nopeuksilla lennettäessä pintalevyjen lämpötila kohoaa niin paljon, 

että alumiinin lujuus kärsisi liikaa. Siksi ensimmäisissä, 1950-luvulla valmistetuissa 

yliäänimatkustajakoneissa pintapellit valmistettiin teräksestä. Sittemmin teräs on korvattu 

titaanilla. (Mouritz 2012, s. 232-249.) 

 

Titaani kestää jopa 600 °C lämpötilan, ja sillä on erinomainen korroosionkesto ja lujuus 

myös korkeissa lämpötiloissa. Titaania käytetäänkin esimerkiksi moottorin puhallinalueella, 

koska siellä vaaditaan hyvää korroosion, eroosion ja iskujen, kuten lintutörmäyksien, 

kestävyyttä. Titaanialuminidit ovat perinteisiä titaaniseoksia kevyempiä ja kestävät vielä 

korkeampia lämpötiloja. Niitä voisi käyttää moottorialueella titaaniseosten tai superseosten 

tilalla, mutta ne ovat alttiita haurasmurtumille. (Mouritz 2012, s. 202-218.) 

 

Polymeerit eivät ole alttiita korroosiolle, eivät ime kosteutta ja kestävät liuottimia melko 

hyvin. Polymeerit sietävät myös muita ympäristöolosuhteita: esimerkiksi polykarbonaatista 

valmistettu tuulilasi kestää raekuurot ja lintutörmäykset perinteistä, lasista valmistettua 

tuulilasia paremmin. Polymeerien huono puoli on se, että monet polymeerit menettävät 

rajusti ominaisuuksiaan lämpötilan noustessa sadan celsiusasteen yläpuolelle. Jotkut 

polymeerit, kuten polyimidi, bismaleimidi ja syanaatti, kuitenkin kestävät korkeampia 

lämpötiloja. (Bhat 2018, s. 132-137; Cutler & Liber 2005, s. 101; Mouritz 2012, s. 268-271.) 

 

Komposiittimateriaalit eivät ole alttiita korroosiolle tai väsymiselle kuten alumiini. Lisäksi 

ne eivät kärsi lämpölaajenemisesta. Nämä seikat ovat vauhdittaneet alumiinirakenteiden 

korvaamista komposiittimateriaaleilla. Komposiiteilla on myös muita etuja, kuten kyky 

vaimentaa tärinöitä. Komposiittien heikkoutena on alttius säteilylle: esimerkiksi 

ultraviolettisäteily heikentää kuituja nopeasti, minkä takia komposiittirakenteet on 

suojattava maalilla. (Niu 1999, s. 112-113; Mouritz 2012, s. 390; Mrazova 2013.) 

 

Superseoksilla on erinomainen lämmönsieto, joten niitä käytetään moottorialueella, jossa 

lämpötila voi olla jopa 1300 °C. Materiaalikehityksen ansiosta moottoreiden 

maksimilämpötila onkin noussut yli 50 % suihkumoottoreiden alkutaipaleelta, minkä 
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johdosta moottoreista saadaan nykyään entistä enemmän työntövoimaa. Superseokset 

kestävät myös syövyttäviä pakokaasuja. (Mouritz 2012, s. 251-254.) 

 

Moottorin polttokammiossa lämpötila on kuitenkin liian korkea jopa superseoksille. Siksi 

superseoksista valmistettujen osien ominaisuuksia parannetaan pinnoittamalla ne 

keraamisella eristävällä kalvolla (thermal barrier coating, TBC). Vastaavaa pinnoitetta 

käytetään myös turbiininsiivissä. Moottorialueen sovellutuksiin kehitetään parhaillaan uusia 

keramideja. Lisäksi keraameja käytetään lämpökilvissä. Myös nanopinnoitteita voidaan 

käyttää tribologisina pinnoitteina parantamaan metallien ominaisuuksia ja lisäämään 

lämmön tai kulumisen kestoa esimerkiksi turbiininsiivissä. (Rathod 2017; Mouritz 2012, s. 

263-264.) 

 

Nanomateriaalit tarjoavat laajemminkin mahdollisuuksia ympäristöolosuhteisiin 

mukautumiseen. Esimerkiksi hiilinanoputkista tehtyä verkkoa voitaisiin käyttää siiven 

jäänpoistoon (Yao et al. 2018). Toisaalta siiven aerodynaamisia ominaisuuksia voidaan 

parantaa uusilla nanopinnoitteilla (Tao et al. 2019). Komposiittimateriaaleihin voidaan lisätä 

metallisia nanopartikkeleja, jolloin ne sietävät salamaniskuja paremmin. Nanofillereillä tai -

pinnoitteilla voidaan vaikuttaa materiaalin säteilynkestävyyteen. (Rathod 2017.) 

Nanopinnoitteita voidaan myös käyttää lentokoneen matkustamossa viruksien ja muiden 

taudinaiheuttajien torjumiseksi (Pathak et al. 2021).  

 

Olosuhteisiin mukautuvat myös adaptiiviset materiaalit, joiden geometria tai ominaisuudet 

muuttuvat esimerkiksi kosteuden, lämpötilan tai liikkeen vaikutuksesta. Tällaisia rakenteita 

voidaan hyödyntää vaikkapa lentokoneen siivissä tai ilmanottoaukoissa. Parhaillaan 

tutkitaan erilaisten shape-memory-seosten (SMA) ja -polymeerien (SMP) sekä 

pietsosähköisten materiaalien käyttöä lentokoneissa. (Sharma & Srinivas 2020; Cutler & 

Liber 2005, s. 101-103; Mouritz 2012, s. 218-221, Kota et al. 2015, s. 25; Barbarino et al. 

2011, s. 824.)  

 

Rakenteen ominaisuuksiin vaikuttavat käytetyn materiaalin ohella luonnollisesti myös 

valmistus- ja kokoonpanomenetelmät. Näihin perehdytään seuraavassa luvussa. 
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3 VALMISTETTAVUUS JA KOKOONPANTAVUUS 

 

 

Lentokoneiden valmistaminen on lähtökohtaisesti melko hidasta ja monimutkaista. 

Esimerkiksi Airbus A350 -lentokoneen kokoonpaneminen kestää 2,5 kuukautta (Airbus 

2018). Lentokoneen osien toimitusketjut ja -matkat voivat olla hyvinkin pitkiä: jos otetaan 

huomioon osien valmistamiseen ja kuljettamiseen kuluva aika, voidaan todeta lentokoneen 

rakentamisen kestävän jopa vuoden. 

 

Materiaalivalinnoilla voidaan jossain määrin vaikuttaa lentokoneen osien valmistukseen tai 

kokoonpanemiseen kuluvaan aikaan. Valmistettavuus ja kokoonpantavuus pyritäänkin toki 

ottamaan huomioon uusia materiaaleja kehitettäessä, mutta niiden painoarvo näyttää olevan 

heikompi kuin muilla materiaalikehitystä ajavilla voimilla. Toisaalta valmistusmenetelmiä 

tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti, sillä niillä voidaan vaikuttaa rakenteiden ominaisuuksiin. 

 

3.1 Valmistettavuus 

Kuten todettiin rakenteen ominaisuuksia käsittelevässä luvussa, teräksestä voidaan sen 

suuren lujuuden ansiosta valmistaa pienempiä rakenteita kuin muista metalleista.  

Materiaalivalinnoilla voidaan siis vaikuttaa rakenteiden geometriaan ja sitä kautta 

mahdollisesti valmistettavuuteen. (Cutler & Liber 2005, s. 89-92; Niu 1999, s. 11-14.) 

 

Lentokoneessa käytetyistä metalleista alumiinia on helppo työstää sen keveyden ja 

pehmeyden ansiosta (Cutler & Liber 2005, s. 89-92). Alumiini on pitänyt pintansa 

lentokonemateriaalina, sillä uusien menetelmien kuten suurnopeustyöstön avulla alumiinista 

on voitu valmistaa entistä ohuempia ja kevyempiä rakenteita (Campbell 2006, s. 6). 

 

Titaanin työstäminen sen sijaan on työlästä ja kallista, ja titaanialuminidin työstö vielä 

titaaniakin hankalampaa (Cutler & Liber 2005, s. 89-92). Vuonna 1989 moottorin 

rakenteisiin kuuluvan titaanikiekon hajoaminen aiheutti tuhoisan lentoturman United 

Airlinesin lennolla 232. Kiekon hajoamisen syynä oli sen valmistuksessa syntynyt 
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epämetallisulkeuma, joka murtui ja ydinsi väsymisvaurion. Turman seurauksena titaaniosien 

valmistusprosessia muutettiin ja otettiin käyttöön uusia titaaniseoksia. (Mouritz 212, s. 152.) 

 

Komposiittien valmistaminen on perinteisesti hidasta. Matriisina käytettyjen kertamuovien 

työstäminen on vaivalloista, minkä lisäksi niiden muokattavuus on huono. 

Komposiittimateriaaleissa ollaan kuitenkin vähitellen siirtymässä kertamuoveista 

kestomuoveihin. Kertamuoveista poiketen kestomuovimatriisit eivät vaadi kemiallista 

kovetusta. Kestomuoveilla on myös hyvä muokattavuus, joskin se vaatii korkeita lämpötiloja 

ja painetta. (Barile et al. 2020; Niu 1999, s. 90.) 

 

Metallimatriisikomposiittien (MMC) valmistaminen on kallista ja työlästä. Lisäksi niiden 

valmistettavuus on polymeerikomposiitteihin verrattuna rajallinen: MMC-komposiiteista ei 

voi valmistaa kovin monimutkaisia muotoja. (Campbell 2006, s. 11.) Sama pätee 

keraamiosiin ja keraamimatriisikomposiitteihin. Niiden valmistaminen on prosessin 

monivaiheisuuden takia verrattain hidasta. (Campbell 2006, s. 490; The Ceramic Society of 

Japan 2012.) 

 

Nanomateriaalien valmistukseen liittyy vielä toistaiseksi suuria haasteita johtuen 

lentokonemateriaaleilta vaaditusta tasalaatuisuudesta ja yhtenäisyydestä. Käytännössä 

vaatimusten täyttäminen edellyttää, että rakenteessa käytetyt nanopartikkelit ovat 

samankokoisia ja -muotoisia ja tasaisesti jakautuneita. Tämän toteuttaminen ei ole aivan 

yksinkertaista, mikä on hidastanut nanomateriaalien yleistymistä lentokonekäytössä. 

(Rathod et al. 2017, s. 543-544.) 

 

Viime vuosina ainetta lisäävien valmistusmenetelmien käyttö on kasvanut kaikilla 

valmistavan teollisuuden aloilla, myös lentokoneteollisuudessa. Uudet valmistusmenetelmät 

mahdollistavat uusien materiaalien käyttöönottoa ja vanhojen materiaalien hyödyntämistä 

uusilla tavoilla. Ainetta lisäävää valmistusta voidaan tehdä niin metalleilla kuin 

polymeereillä. (Lampeas 2020; Airbus 2017.) Kuva 4 havainnollistaa, miten ainetta 

lisäävillä valmistusmenetelmillä voidaan toteuttaa topologiaoptimointia ja siten valmistaa 

entistä kevyempiä rakenteita (Altair HyperWorks Insider 2012). 
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Kuva 4. Airbus A380 -lentokoneen siipikaaren perinteinen ja topologiaoptimoitu design 

(Altair HyperWork Insider 2012). 

 

3.2 Kokoonpantavuus ja liitettävyys 

Alumiinista valmistetut lentokoneet ovat perinteisesti semimonokokkirakenteita. 

Alumiinisen pintapellin alla on runkokaaria ja pitkittäissuuntaisia jäykisteitä, jotka kantavat 

kuormia. Moderneissa komposiittikoneissa lentoranko koostuu hiilikuidusta valmistetuista 

ristikkorakenteista, joiden kuidut on suunnattu runkoon kohdistuvien kuormien mukaan. 

(Pantelakis 2020.) 

 

Kokoonpanon kannalta alumiinin ongelma on sen huono hitsattavuus. Alumiinirakenteet 

vaativatkin yleensä mekaanisia kiinnittimiä, kuten niittejä. Mekaanisten kiinnittimien käyttö 

voi altistaa väsymismurtumille ja muille rakenteen vaurioille, sillä kiinnittimien reiät 

toimivat usein alkupisteinä sellaisille. Uudet kitkahitsausmenetelmät (FSW, friction stir 

welding) ovat kuitenkin mahdollistaneet joidenkin alumiiniosien liittämisen hitsaamalla 

(Campbell 2006, s. 6). Teräksiä ja joitakin titaaniseoksia sen sijaan voidaan ongelmitta 

hitsata tai diffuusioliittää, jolloin ei tarvita mekaanisia kiinnittimiä (Chaturvedi 2012, s. 320). 

 

Polymeerit ovat tärkeässä osassa lentokoneen kokoonpanossa. Niitä käytetään sidosaineissa 

esimerkiksi jäykisteiden ja pintalevyjen välisissä liitoksissa. Niillä voidaan myös kiinnittää 

toisiinsa eri materiaaleja, kuten metallia ja komposiittia. Komposiittirakenteiden yleistyessä 

polymeerisidosaineille onkin ollut entistä enemmän käyttöä. Polymeeriliitosten suurin 
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ongelma on se, että niiden laadun varmistamiseksi ei ole toistaiseksi riittävän yksinkertaisia 

mutta luotettavia NDT-menetelmiä. (Mouritz 2012, s. 298-299; Pantelakis 2020.) 

 

Komposiittirakenteiden etuna on se, että integroitujen rakenteiden ansiosta lentokoneessa on 

vähemmän osia ja siten myös vähemmän kiinnittimiä. Tämä parantaa kokoonpantavuutta ja 

pienentää siihen kuluvaa aikaa. Tällä on edullinen vaikutus lentokoneen 

valmistuskustannuksiin. (Campbell 2006, s. 274.) 

 

Osia voidaan vähentää myös adaptiivisten materiaalien avulla, kuten hyödyntämällä shape-

memory-ohjainpintoja tai pietsosähköisiä aktuaattoreita. Adaptiiviset materiaalit 

mahdollistavat liikkuvien osien passiivisen ohjauksen. Tällöin tarvitaan vähemmän erillisiä 

sensoreita, aktuaattoreita ja prosessoreita, sillä osa näistä toiminnoista upotetaan 

rakenteeseen. (Aerospace Engineering 2018.) 

 

Materiaalivalinnoilla on siis selvä vaikutus lentokoneen valmistettavuuteen ja 

kokoonpantavuuteen sekä valmiin koneen ominaisuuksiin. Kokoonpanon sujuvoittaminen 

pienentää valmistuskustannuksia, kun taas integroitujen rakenteiden valmistaminen ja 

liimaliitosten käyttö parantaa aerodynamiikkaa ja pienentää operointikustannuksia. Uusien 

materiaalien, samoin kuin uusien valmistusmenetelmien, käyttöönotto on kuitenkin varsin 

hidasta, sillä kumpikin edellyttää mittavia testejä ja hyväksyntäprosesseja. Seuraavassa 

luvussa luodaan katsaus lentokonemateriaaleihin kohdistuviin vaatimuksiin.  
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4 TURVALLISUUS JA VAATIMUSTENMUKAISUUS 

 

 

Turvallisuus on lentokoneiden kehityksen kulmakivi. Rakenteiden turvallisuuden lisäksi 

oleellisia ovat paloturvallisuus, ympäristöturvallisuus ja terveysturvallisuus. Lentokoneiden 

täytyy selvitä monenlaisista haastavista olosuhteista ja tarjota suojaa matkustajille 

yllättävissäkin tilanteissa. Toisaalta lentokoneen valmistaminen, operointi tai romuttaminen 

ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa ympäristölle tai koneen parissa työskenteleville 

ihmisille. Lentokoneissa käytettäviin materiaaleihin kohdistuukin monenlaista sääntelyä. 

 

4.1 Lait ja säädökset 

Lentokoneiden suunnittelu ja valmistus, kuten kaikki ilmailuun liittyvä toiminta, on tiiviisti 

säädeltyä. Kansainvälisessä ilmailussa lentoturvallisuutta edistää Yhdistyneiden 

kansakuntien alainen Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO. Euroopassa 

lentoturvallisuutta säätelee Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA ja Yhdysvalloissa 

vastaavasti Yhdysvaltain ilmailuhallinto Federal Aviation Administration FAA.  

 

Jokaiselle uudelle lentokonemallille on saatava viranomaiselta tyyppihyväksyntä. 

Tyyppihyväksyntä on osoitus siitä, että lentokone täyttää sille asetetut 

lentokelpoisuusvaatimukset. Lentokelpoisuusvaatimukset pohjautuvat ICAO:n 

standardeihin, joiden perusteella viranomaiset, kuten EASA ja FAA, laativat omat 

suunnitteluspesifikaationsa. Tällaisia ovat esimerkiksi EASA:n Certification Specification 

CS-25 ja FAA:n Federal Aviation Regulation FAR Part 25. (ICAO 2019.) 

 

Tyyppihyväksytyn lentokoneen designiin ei saa tehdä muutoksia ilman uutta 

sertifiointiprosessia (ICAO 2019). Siksi lentokoneiden materiaalitekniset 

kehitysharppaukset tapahtuvat lähinnä uusien konemallien suunnittelun yhteydessä. Uusien 

materiaalien käyttöönotolla on väistämättä vaikutuksia koneen painoon, tasapainoon ja 

muihin ominaisuuksiin. Tällaiset asiat on helpompi ja edullisempi ottaa huomioon uutta 

konetta suunniteltaessa kuin vanhaa modifioitaessa. 
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Lentoturvallisuuspykälien lisäksi on myös lukuisia muita säädöksiä, jotka sivuavat 

lentokoneiden materiaaleja. Esimerkiksi Euroopan unionissa on voimassa tai suunnitteilla 

useita ympäristövastuuseen ja jätteidenkäsittelyyn liittyviä direktiivejä. 

 

4.2 Paloturvallisuus 

Lentokoneiden materiaalien paloturvallisuus on kehittynyt erityisesti lento-

onnettomuuksien myötä. Lentokoneiden tulipalojen jälkeisissä onnettomuustutkinnoissa on 

osoitettu, että tietyt materiaalit ovat ylläpitäneet tai jopa levittäneet paloa. Toisaalta 

joidenkin materiaalien tai niiden pinnoitteiden on tutkimuksissa todettu tuottavan palaessaan 

myrkyllisiä kaasuja. 

 

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi FAA perusti 1990-luvun alussa Advanced Fire Safety 

Materials Research -nimisen ohjelman. Sen tavoitteena oli tutkia materiaalien rakenteen ja 

koostumuksen yhteyttä niiden palamiskäyttäytymiseen, ja sitä kautta löytää sellaisia 

materiaaleja ja valmistustapoja, jotka parantavat lentokoneen paloturvallisuutta. (Committee 

on Fire- and Smoke-Resistant Materials for Commercial Aircraft Interiors et al. 1995.) 

 

Materiaalien paloturvallisuuden kehityksessä varsinainen käännekohta oli kuitenkin 

Swissairin MD-11-lentokoneen tuhoutuminen vuonna 1998. Koneen vialliset sähköjohdot 

aiheuttivat valokaaren, joka sytytti läheiset lämpöeristeet palamaan. Levitessään tulipalo 

rampautti koneen hallintajärjestelmät, minkä seurauksena kone syöksyi mereen. 

Onnettomuustutkintaraportin mukaan lentokoneiden sertifiointistandardeissa oli vakavia 

puutteita materiaalien paloturvallisuuteen liittyen: standardit sallivat sellaisten materiaalien 

käytön, jotka saattoivat syttyä palamaan tai ylläpitää tai jopa edistää tulipaloa. Tällaisia 

olivat esimerkiksi jotkin elastomeerit sekä metallisoidusta polyetyleenitereftalaatista 

(MPET) valmistetut lämpöeristeet. Tulipalo yltyi entisestään, kun lämpö sulatti ohjaamon 

happijärjestelmän alumiiniosat.  

 

Swissairin turman jälkeen MPET:in käyttö lentokoneissa kiellettiin kokonaan, ja se 

korvattiin esimerkiksi polyimidillä. Lisäksi kaikkien lentokoneissa käytettävien materiaalien 

paloturvallisuuteen alettiin kohdistaa tiukempia vaatimuksia. Samalla esimerkiksi 

lentokoneen happijärjestelmän alumiiniosia korvattiin teräsosilla paloturvallisuuden 

parantamiseksi. (Aviation Investigation Report A98H0003 2003.) 
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4.3 Ympäristöturvallisuus 

Miltei kaikki lentokoneen alumiinirakenteista käsitellään kromilla korroosion estämiseksi. 

Myös kadmiumpinnoitteilla torjutaan korroosiota esimerkiksi erilaisissa kiinnittimissä ja 

sähköliittimissä. Piirilevyjen juotoksissa puolestaan käytetään lyijyä. Monilla 

teollisuudenaloilla on jo rajoitettu näiden ympäristölle haitallisten metallien käyttöä. 

Euroopan unionissa (EU) haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan vuonna 2006 voimaan 

astuneella RoHS-direktiivillä (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 

Electrical and Electronic Equipment). 

  

Lentokoneteollisuudessa haitallisimpiakaan materiaaleja ei kuitenkaan voida täysin kieltää, 

kunnes niille on löydetty riittävän luotettava korvaaja, joka täyttää kaikki 

turvallisuuskriteerit ja muut vaatimukset. Esimerkiksi lyijyttömiä juotosaineita on jo laajalti 

markkinoilla, mutta ne eivät sovellu ilmailukäyttöön, jossa materiaalit altistuvat tärinälle ja 

äärimmäisille lämpötilavaihteluille. Siksi RoHS-direktiivi ei koske ilmailua. 

 

Materiaalien kehittäminen ja sertifiointi on varsin hidasta, kuten taulukosta 1 kävi ilmi. 

Tähän kehitykseen on kuitenkin panostettava. Lentokoneteollisuus on niin pieni markkina, 

että muiden toimijoiden luopuessa tietyn aineen käytöstä tulee sen valmistamisesta nopeasti 

kannattamatonta, jolloin toimitusketjut katkeavat tai aineen hinta karkaa käsistä. (Towle 

2004, s. 18.) 

 

Ilmailu on vapautettu myös EU:n End of Life Vehicle (ELV) -direktiivin noudattamisesta. 

Kyseinen direktiivi määrittelee tavoitteet ja velvollisuudet romuajoneuvojen 

kierrättämisestä ja vaarallisten kemikaalien käytöstä uusissa ajoneuvoissa. Sen tavoitteena 

on saada ajoneuvojen purkaminen ja kierrätys turvallisemmaksi 

ympäristöystävällisemmäksi. Näihin tavoitteisiin kannattaa toki pyrkiä myös lentokoneiden 

kohdalla. 

 

Vaikka ympäristöturvallisuutta koskevat direktiivit uivat lentokoneteollisuuteen muita 

teollisuudenaloja hitaammin, on ympäristövastuu nousemassa tärkeäksi ajuriksi 

lentokoneiden materiaalikehityksessä. Vuonna 2011 Euroopan komissio julkaisi Flightpath 

2050 -ohjelman, jossa ilmailun tavoitteeksi asetettiin matkustajakilometriä kohden 75 % 
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vähennys hiilidioksidipäästöissä ja 90 % vähennys NOx-päästöissä vuoden 2000 tasoon 

nähden. Lisäksi lentokoneiden melupäästöjen tavoitellaan pienenevän 65 %. (Pantelakis 

2020.) 

 

Ympäristönäkökulmat ovat vaikuttaneet erityisen vahvasti moottorien kehitykseen. 

Toisaalta erilaiset pinnoitteet ja integroidut rakenteet parantavat koneen aerodynamiikkaa ja 

pienentävät ilmanvastusta ja siten polttoaineenkulutusta (kuva 5). Moottorien tehokkuuden 

ja lentokoneen polttoainetaloudellisuuden kasvaessa haitallisia päästöjä syntyy vähemmän. 

Samalla toki syntyy myös kustannussäästöjä, joten moottorien tehokkuuden lisäämiseen on 

kaksinkertainen intressi. 

 

 

Kuva 5. Materiaalien vaikutus lentokoneen polttoainetaloudellisuuteen. 

 

Ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta pienennetään toki myös tehostamalla 

lentokonemateriaalien kierrätystä ja suosimalla kierrätettäviä materiaaleja. Kierrättäminen 

vähentää päästöjä ja vie vähemmän energiaa kuin uusien materiaalien valmistaminen. 

(Asmatulu et al. 2013, s. 7.) 

 

4.4 Terveysturvallisuus 

Monet lentokoneissa käytettävistä ympäristölle haitallisista materiaaleista ovat haitallisia 

myös ihmisille. Tällaisia ovat esimerkiksi pinnoitteissa käytettävät kromi ja kadmium. Nämä 

ovat karsinogeenisiä eli aiheuttavat syöpää. Uusista nanomateriaaleista valmistetut 

pinnoitteet voisivat korvata perinteiset pinnoiteaineet. Osa pinnoitustarpeesta voidaan 

mahdollisesti välttää käyttämällä muita menetelmiä, kuten kuulapuhallusta. (Towle et al. 

2004, s. 3.) 
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Myös polymeerien valmistuksessa käytetään myrkyllisiä aineita polymerisaatioprosessin 

katalyyttinä. Näitä pyritään nykyään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan muilla 

polymerisaatiomenetelmillä, kuten elektronisuihkulla tai UV-säteilyllä. Lisäksi parhaillaan 

kehitetään sellaisia komposiittimateriaalien kierrätystapoja, jotka eivät vaadi vahvoja 

kemikaaleja, mutta säilyttävät kuitujen lujuusominaisuudet. (Barile et al. 2020; Mouritz 

2020, s. 567.) 

 

Nanomateriaalien terveysturvallisuudesta on vielä varsin vähän tutkimustietoa. Vaikka 

nanopinnoitteet ovat vähemmän myrkyllisiä kuin kromi- ja kadmiumpinnoitteet, niiden 

pitkän aikavälin ympäristö- ja terveysvaikutuksia ei vielä tunneta. Nanohiukkaset ovat 

kuitenkin mahdollisesti terveydelle vaarallisia, sillä ne saattavat pienen kokonsa takia 

tunkeutua soluihin ja aiheuttaa haitallisia reaktioita. (Rathod et al. 2017, s. 543-544.) 

 

Vaikka lentokonemateriaaleihin liittyy jonkin verran terveysriskejä, voidaan materiaaleilla 

parhaimmassa tapauksessa myös edistää terveysturvallisuutta. Esimerkiksi keraameista 

voidaan valmistaa moottorialueen meluvaimentimissa käytettäviä rakenteita, jotka 

vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Toinen esimerkki terveysturvallisuuden 

parantamisesta ovat parhaillaan kiivaan kehitystyön kohteena olevat nanopinnoitteet, joilla 

voidaan estää virusten tarttuminen lentokoneen matkustamon pinnoilta.  

 

Lentokonemateriaaleja kehitettäessä joudutaan siis vastaamaan monenlaisiin vaatimuksiin 

ja odotuksiin ja vieläpä mahdollisuuksien mukaan ennakoimaan tulevaa säännös- ja 

asenneilmastoa. Tällä hetkellä pinnalla ovat vihreät arvot, kuten materiaalien 

kierrätettävyys, johon tutustutaan seuraavassa luvussa. 
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5 KIERRÄTETTÄVYYS 

 

 

Kierrätettävyys on selvästi yksi lentokoneiden materiaalikehitystä ohjaavista tekijöistä. 

Siihen liittyy enenevissä määrin regulaatiota ja velvoitteita. Toisaalta yleinen 

ympäristötietoisuuden nousu luo paineita myös lentokoneteollisuudelle. Takavuosina 

käytöstä poistuneet lentokoneet hylättiin aavikoilla sijaitseville, massiivisille lentokoneiden 

hautausmaille (kuva 6). Nykyään ilmailualan toimijoilta edellytetään vastuullisempia 

ratkaisuja. Kierrättäminen on siis sekä välttämätöntä että trendikästä, ja säästää sekä 

luonnonvaroja että energiaa. 

 

 

Kuva 6. Lentokoneiden hautausmaa Mojaven autiomaassa (Mouritz 2012, s. 559). 
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Tällä hetkellä romutettavaksi päätyvät lentokoneet ovat pääsääntöisesti alumiinirunkoisia. 

Komposiittirakenteet yleistyivät lentokoneissa vasta vuosituhannen vaihteessa, joten 

komposiittikoneet eivät ole vielä ”eläkeiässä”. Käytöstä poistuvan alumiinirunkoisen 

lentokoneen osista ja rakenteista jopa 90 % voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen (IATA 

2018, s. 8). On toki syytä muistaa, että kierrätettävyys ei koske vain lentokoneiden 

romutuksia – myös valmistusvaiheessa syntyy leikkausjätettä, lastua, silppua, purua ja 

muuta materiaaliylijäämää, joka pitäisi pystyä kierrättämään. 

 

Lentokoneiden voi ajatella olevan merkittävä materiaalien aarreaitta. Vuonna 2017 

maailmanlaajuisesti käytössä oli noin 25 000 lentokonetta. Tämä tarkoittaa yhteensä 1,3 

miljoonaa tonnia metallisia runkorakenteita ja 170 000 tonnia moottorin rakenteita. 

Yksittäisistä materiaaleista yleisin on alumiini, jota maailman lentokoneissa on yhteensä 0,9 

tonnia. Moottoreissa puolestaan on yhteensä jopa 66 000 tonnia titaania ja 35 500 tonnia 

nikkeliä. (Woidasky et al. 2017, s. 27.) 

 

5.1 Uudelleenkäyttö 

Jopa puolet lentokoneen painosta muodostuu osista, jotka voidaan sellaisenaan tai 

määrättyjen huoltotoimenpiteiden jälkeen käyttää uudelleen. Rakenneosista tällaisia ovat 

esimerkiksi erilaiset paneelit, luukut, ovet, muotosuojat, seinä- ja lattialevyt sekä 

ohjainpinnat. Jäljellejäävä osa romutettavasta lentokoneesta kierrätetään tai hävitetään. 

(IATA 2018, s. 8.) 

 

Liiketoiminnan kannalta osien uudelleenkäyttö on merkityksellistä, sillä se muodostaa jopa 

90 % romutettavan lentokoneen arvosta. Kierrätettävien materiaalien arvo on vain 10 %. 

Sillä pystytään juuri ja juuri kattamaan romutuksessa irrotettavien haitallisten materiaalien 

hävityskustannukset. (Woidasky et al. 2017, s. 22; Feldhusen et al. 2011, s. 463.) 

 

Alumiini on siitä erinomainen materiaali, että sitä voidaan käyttää toistuvasti uudelleen 

ilman että sen ominaisuudet kärsivät (Henaff et al. 2014, s. 625; Mouritz 2012, s. 562). 

Romutetuista lentokoneista irrotettua alumiinia voidaan siis käyttää uusien lentokoneosien 

valmistamiseen. 
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Materiaaleja voidaan myös hyödyntää uusien materiaalien valmistamiseen. Esimerkiksi 

moottorin rakenteista talteen otettu nikkeli voidaan seostaa hiiliteräksen kanssa, jolloin 

saadaan ruostumatonta terästä. (Ribeiro & Gomez 2015, s. 315.) 

 

Kierrätetty hiilikuitu ei heikentyneiden ominaisuuksiensa takia sellaisenaan sovellu 

lentokonekäyttöön. Silputtua komposiittimateriaalia voidaan kuitenkin käyttää fillerinä 

uusissa komposiittiosissa. Lisäksi heikollekin hiilikuidulle on kysyntää muilla 

teollisuudenaloilla, kuten autoteollisuudessa, merenkulussa ja rakennusalalla. (Barile et al. 

2020; Mouritz 2012, s. 567; Towle 2004, s. 17.)  

 

5.2 Kierrätys 

Teräs on maailman kierrätetyin metalli. Terästen kierrätys ei ole taloudellisesti kannattavaa, 

mutta sitä tehdään ympäristösyistä. Verrattuna uuden teräksen valmistamiseen jokainen 

kierrätetty terästonni säästää 1,5 tonnia rautamalmia, 0,5 tonnia hiiltä ja 250 % energiaa. 

Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt ovat 80 % pienemmät ja kuonaa syntyy yli tonni 

vähemmän. (Mouritz 2012, s. 565.) 

 

Alumiini on teräksen jälkeen toisiksi kierrätetyin metalli. Sen kierrättäminen on 

edullisempaa kuin uuden alumiinin tuottaminen, jopa keräily- ja kierrätyskustannukset 

huomioiden. Alumiinin kierrätys on siis taloudellisesti kannattavaa ja helppoa, mutta myös 

ympäristöystävällistä ja energiatehokasta: romualumiinin sulattaminen vaatii vain 5 % siitä 

energiamäärästä, joka kuluisi uuden alumiinin tuottamiseen. Jos matkustajalentokone 

sisältää 20 tonnia alumiinia, sen kierrättäminen säästää 130 tonnia bauksiittia 300 MWh 

sähköä ja tonneittain jalostusprosessissa tarvittavia kemikaaleja. (Mouritz 2012, s. 562.) 

 

Titaanin kierrättäminen on monimutkaista sen reaktiivisuuden takia. Titaani on kuitenkin 

niin arvokasta, että sen kierrättäminen on taloudellisesti kannattavaa. Samasta syystä myös 

superseokset pyritään kierrättämään. Niiden seosaineet, kuten volframi, tantaali ja niobium 

ovat hyvin arvokkaita. (Mouritz 2012, s. 564.) 

 

 

 



32 

 

Polymeereistä kestomuoveja voidaan pehmentää kuumentamalla tai sulattaa ja kierrättää. 

Kertamuoveja sen sijaan ei voida kierrättää, ja elastomeerien kierrätys on hyvin rajallista. 

Lentokoneen komposiittimateriaaleissa matriisina käytetään perinteisesti epoksia tai muita 

kertamuoveja. Tämä aiheuttaa haasteita komposiittien kierrättämiseen. (Barile et al. 2020.) 

 

Polymeeri voidaan toki polttaa pois, jolloin kuidut saadaan talteen. Ongelmana on kuitenkin 

se, että kuitujen ominaisuudet heikkenevät merkittävästi korkeassa lämpötilassa. Siksi 

parhaillaan kehitetään menetelmiä polymeerien polttamiseksi alemmassa lämpötilassa. 

Polttaminen tuottaa kuitenkin paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Polymeerit voidaan poistaa 

myös vahvoilla hapoilla tai liuottimilla, mutta niiden käyttö ei ole ympäristö- ja 

terveysturvallisuuden kannalta mielekästä. 

 

Joka tapauksessa kierrätetyn komposiittimateriaalin mekaaniset ominaisuudet ovat 

merkittävästi heikommat kuin alkuperäisen. Lisäksi hiilikuidun kierrättäminen on ainakin 

toistaiseksi kalliimpaa kuin uuden materiaalin hankinta. (Mouritz 2012, s. 566-567; Towle 

2004, s. 14.) Regulaatio tulee kuitenkin todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin 

velvoittamaan hiilikuidun kierrättämiseen. Siksi parhaillaan kehitetään myös vaihtoehtoisia, 

biopohjaisia kuituja. (Bachmann et al. 2017, s. 14.) 

 

Suurin osa lentokoneen kierrätykseen kelpaamattomista osista on matkustamon 

komposiittirakenteita, jotka määräysten mukaisesti sisältävät paloa ylläpitämättömiä 

kemikaaleja. Nämä kemikaalit tekevät osien kierrättämisestä mahdotonta, sillä tällä hetkellä 

ei ole olemassa menetelmiä, joilla kyseiset kemikaalit voitaisiin poistaa rakenteista. Siksi 

nämä osat päätyvät kaatopaikalle. (IATA 2018, s. 9; Towle 2004, s. 17.) Tämä on 

ongelmallista siksi, että lentokoneen sisustusta tyypillisesti uudistetaan myös koneen 

elinkaaren aikana koneen vaihtaessa omistajaa tai operaattorin halutessa uudistaa imagoaan. 

Matkustamon ilme saatetaan vaihtaa jopa viiden vuoden välein. Lentokoneiden 

keskimääräisen eläköitymisiän huomioiden tämä tarkoittaa sitä, että yhden lentokoneen 

matkustamorakenteita hävitetään jopa viisi kertaa koneen elinkaaren aikana (Woidasky et 

al. 2017, s. 26.) 
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Nanomateriaalien kierrätyksestä ei ole vielä juurikaan tietoa. Kehitystyötä suunnataan 

kuitenkin erityisesti helposti kierrätettäviin tai biohajoaviin nanokomposiitteihin. Fillereitä 

pyritään valmistamaan luonnon mineraaleista ja kasvipohjaisista materiaaleista. Samalla 

kehitetään ympäristöystävällisiä polymeerimatriiseja esimerkiksi sakkarideista ja 

polylaktideista. (Rathod et al. 2017, s. 544.) 

 

Lentokonemateriaalien kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö on siis aihe, joka on noussut viime 

vuosina erityisen voimakkaasti esille johtuen romutettavien koneiden suuresta määrästä. 

Kaikkien tällä hetkellä käytössä olevien materiaalien kierrättämiseksi ei ole vielä olemassa 

kestäviä ratkaisuja. Sellaisia kehitetään kuitenkin kiivaasti, sillä kierrätykseen liittyvä 

lainsäädäntö tullee kiristymään tulevina vuosina. Kierrättämisellä voi parhaimmillaan olla 

myös positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Kustannustehokkuus on tärkeä 

materiaalikehityksen ajuri, johon tutustutaan seuraavassa luvussa. 
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6 KUSTANNUSTEHOKKUUS 

 

 

Kustannustehokkuus on monen asian summa. Lentokonemateriaalien kohdalla siihen 

vaikuttavat kuvan 7 mukaisesti suunnittelu-, valmistus- ja kokoonpanokustannuksien lisäksi 

myös operointi- ja romutuskustannukset sekä materiaalin kestoikä.    

 

Kuva 7. Materiaalikustannusten osatekijät. 

 

Suunnittelukustannukset pitävät sisällään myös sertifiointikustannukset. Uusien 

materiaalien tai materiaaliryhmien hyväksyttäminen lentokonekäyttöön vaatii mittavia 

testauksia. Siksi on huomattavasti edullisempaa jatkokehittää jo käytössä olevia, 

hyväksyttyjä materiaaleja. 
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Valmistus- ja kokoonpanokustannukset riippuvat työvaiheiden määrästä ja resurssien 

tarpeesta. Campbellin (2006, s. 274) mukaan lentokoneen hinnasta jopa 50 % muodostuu 

kokoonpanokustannuksista. Niitä voidaan pienentää valmistamalla integroituja rakenteita, 

jolloin osien ja työvaiheiden määrä vähenee. Toisaalta integroitujen rakenteiden 

valmistaminen saattaa olla monimutkaisempaa, mikä leikkaa osan saavutetuista säästöistä. 

Lentokoneen osien kohdalla myös kuljetuskustannukset voivat nousta suuriksi, sillä 

lentokoneita kootaan vain muutamassa tuotantoyksikössä, mutta osia valmistetaan eri 

puolilla maailmaa. Suurimmat osat, kuten siivet ja pyrstö, ovat melko kookkaita ja siten 

vaikeasti kuljetettavissa. 

 

Operointikustannukset koostuvat esimerkiksi huolto- ja polttoainekustannuksista. 

Polttoaineen kulutus on suoraan yhteydessä lentokoneen painoon: käyttämällä keveämpiä 

materiaaleja polttoainekustannukset pienenevät (Niu 1999, s. 90). Kustannuksia voidaan 

pienentää myös valmistamalla mahdollisimman aerodynaamisia rakenteita. 

 

Nanopinnoitteilla voidaan parantaa lentokoneen aerodynamiikkaa ja pienentää vastusta ja 

siten operointikustannuksia (Tao et al. 2019). Operointikustannusten pieneneminen on 

tärkeä motivaattori myös muotoaan muuttavien rakenteiden kehittämisessä. Lentokoneen 

rakenne on monen asian kompromissi. Se on optimoitu siten, että koneen suorituskyky on 

parhaimmillaan tietyssä tilanteessa, kuten matkalentovaiheessa. Muihin lennon vaiheisiin 

yritetään sopeutua hyödyntämällä esimerkiksi nostovoimaa lisääviä laitteita ja rakenteita, 

kuten laskusiivekkeitä. Uusista adaptiivisista materiaaleista voidaan kuitenkin kehittää 

muotoaan muuttavia rakenteita, jolloin lentokoneen geometria mukautuu lennon eri 

vaiheisiin ilman erillisiä toimilaitteita. Tällöin saavutetaan aerodynaamisten ominaisuuksien 

paranemisen lisäksi painonsäästöä: jos lentokoneen siipi kykenisi muuttamaan muotoaan 

lennon vaiheen mukaan ilman erillisiä nostovoimaa lisääviä osia, koneen paino pienenisi 

jopa 8 %.  Myös huoltokustannukset pienenevät, kun huollettavia osia on vähemmän. (Thill 

et al. 2008.) 

 

Ensimmäisten suihkukoneiden moottorit piti irrottaa huoltoon noin 500 lentotunnin välein. 

Nykyisissä moottoreissa huoltojakso on jopa 20 000 lentotuntia. Jakson piteneminen 

luonnollisesti alentaa huoltokustannuksia. Kehitys on osittain uusien, kestävämpien 

superseosten ansiota. (Mouritz 2012, s. 252.) 
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Tehokkain keino kasvattaa moottorista saatavaa työntövoimaa on nostaa moottorin 

operointilämpötilaa. Tässäkin superseokset ovat avainasemassa (Campbell 2006, s. 8), tosin 

viime vuosina myös keraamit ovat osaltaan vaikuttaneet moottorin osien lämmönsiedon 

kasvamiseen. 

 

Materiaalin kestoikä määrää sen, pitääkö rakenteita tai osia uusia lentokoneen elinkaaren 

aikana. Ihannetapauksessa rakenteet kestävät koko lentokoneen suunnitellun käyttöiän. 

Elinkaaren loppupäässä törmätään kuitenkin vielä romutuskustannuksiin. Joitakin 

materiaaleja voidaan käyttää uudelleen, ja etenkin arvokkaampien metallien kierrätys on 

jopa taloudellisesti kannattavaa. Kaikkien materiaalien kohdalla näin ei kuitenkaan ole. 

 

Kustannustehokkuus on tärkeä ajuri lentokoneen materiaaleja valittaessa ja kehitettäessä. 

Toisaalta viime vuosina uudet näkökulmat ovat ajaneet kustannusajattelun rinnalle. 

Erityisesti ympäristöasioihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kaikessa 

valmistuksessa pyritään suosimaan kierrätettäviä materiaaleja. Tähän saatetaan myös 

vaikuttaa lainsäädännöllä joko kannustimin, kuten verohelpotuksin, tai sanktioin. Lisäksi 

ympäristölle tai ihmisten terveydelle haitallisia materiaaleja, kuten joitakin metallien 

seosaineita, pyritään korvaamaan turvallisemmilla. Nämä harvemmin ovat edullisin 

vaihtoehto. Lopulta kysymys onkin siitä, mistä lentokoneen valmistaja tai operaattori on 

valmis maksamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



37 

 

7 POHDINTA 

 

 

Edellisissä luvuissa luotiin katsaus matkustajalentokoneissa käytettävien materiaalien 

kehitykseen menneinä vuosikymmeninä sekä tärkeimpiin materiaalikehitystä ajaviin 

voimiin. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen onnistumista sekä pohditaan 

materiaalikehityksen tulevia suuntia. 

 

7.1 Tutkimuksen objektiivisuus 

Tutkimuksessa hyödynnettiin monipuolisesti erilaisia kirjallisia lähteitä. Oma kokemus 

lentokoneista ja niiden materiaaleista auttoi suhtautumaan lähteisiin kriittisesti ja lisäsi 

tutkimuksen objektiivisuutta.  

 

7.2 Luotettavuustarkastelu 

Tutkimusta aloittaessa tavoitteena oli täyttää 75 % analyysimatriisin ruuduista siten, että 

yhdelle ruudulle löytyy vähintään kaksi lähdettä. Tämä toteutui. Osa ruuduista jäi tyhjäksi, 

koska tietoa ei ole vielä saatavilla. Tämä koskee esimerkiksi uusimpien materiaaliryhmien, 

kuten adaptiivisten materiaalien, kierrätettävyyttä. Myös ympäristö- ja terveysturvallisuuden 

vaikutuksesta materiaalien kehitykseen löytyi tietoa niukasti, sillä ne ovat ajavina voimina 

melko tuoreita. 

 

Löydetyistä lähteistä merkittävä osa oli vahvoja. Lähteitä oli yli 40, ja niistä tieteellisiä ja 

vertaisarvioituja oli noin puolet. Yksi lähteenä käytetty materiaalitekniikan perusteos oli 

vuodelta 1950, mutta muut lähteet olivat vuosilta 1992-2021, eli melko tuoreita.  

 

7.3 Keskeiset johtopäätökset 

Schafrikin mukaan (Accelerating Technology Transition 2004, s. 15) materiaalien 

kehitykseen vaikuttavat vastakkaissuuntaiset paineet: kehitystä edistävät liiketoiminnan 

tarpeet ja teknologian kehittyminen, kun taas kehitystä hidastavat siihen liittyvät riskit ja 

kustannukset. 

 

Tässä diplomityössä käsitellyt materiaalikehitystä ajavat voimat ovat käytännössä kaikki 

lähtöisin liiketoiminnan eli lentokonevalmistajan tai operaattorin tarpeista. Vaikka osa 
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ajureista tulee lainsäädännöstä ja viranomaismääräyksistä, on niiden noudattaminen toki 

myös liiketoiminnan etujen mukaista. 

 

Materiaalikehityksen riskit liittyvät erityisesti kiristyvään lainsäädäntöön ja 

lentokonemarkkinoiden syklisyyteen. Materiaalien kehityksessä pitäisi ennakoida myös 

tulevat lentokelpoisuus-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset, sillä sekä materiaalien 

kehitystyö että uusien lentokonemallien suunnitteleminen on hidasta. Jos kehiteltävä 

materiaali täsmäytetään vain tällä hetkellä voimassa olevien vaatimusten kanssa, se ei 

valmistuessaan ehkä enää kelpaakaan lentokonekäyttöön.  

 

Toisaalta materiaalien valmistajat eivät kykene ennakoimaan lentokoneiden tulevia 

markkinanäkymiä tai sitä, lyökö jokin lentokonemalli läpi vai ei. Jos uuden lentokonemallin 

tilausmäärät jäävät kovin alhaisiksi, kyseistä lentokonetta varten kehitetty uusi materiaali ei 

välttämättä maksa itseään takaisin, etenkään jos sille ei löydy muita käyttökohteita. 

 

Suihkukoneiden aikakauden alusta lentokoneissa käytetyt materiaalit ovat muuttuneet 

huomattavasti kevyemmiksi. Vanhemmissa koneissa teräsrakenteita oli nykyistä enemmän, 

mutta koneiden kasvaessa ja kehittyessä teräkset korvattiin melko pian alumiinilla. Alumiini 

piti valta-asemaa monta vuosikymmentä, kunnes vuosituhannen vaihteessa 

komposiittimateriaalit syrjäyttivät alumiinin lentokoneiden pääasiallisena 

rakennemateriaalina.  

 

Tämän diplomityön toisessa luvussa rakenteen ominaisuudet tunnistettiin merkittäväksi 

materiaalikehitystä ajavaksi voimaksi. Kuvassa 8 on vertailtu eri materiaaliryhmien tiheyttä, 

sitkeyttä ja väsymislujuutta. Metallisilla materiaaleilla sitkeys on yleisesti hyvä, mutta 

väsymislujuutta voi parantaa vain keveyden kustannuksella: alumiinia lujemmat metallit 

ovat sitä huomattavasti tiheämpiä. Keraamien ja komposiittimateriaalien kehittyminen onkin 

avannut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja lieventänyt tarvetta tehdä kompromisseja 

keveyden ja väsymislujuuden välillä. Toki on muistettava, että komposiittimateriaalien 

ominaisuudet vaihtelevat suuresti riippuen siitä, minkälaisia kuituja ja matriiseja niissä 

käytetään ja miten kuidut on suunnattu. 
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Kuva 8. Materiaaliryhmien tiheys, sitkeys ja väsymislujuus. 

 

Tulevina vuosina kehitystä tapahtunee erityisesti komposiittimateriaalien sisällä. MMC- ja 

CMC-komposiitit valtaavat alaa. Kenties nähdään myös itsensä korjaavia 

komposiittirakenteita. Mahdollisesti myös biokomposiitit tai muut ympäristöystävälliset, 

helposti kierrätettävissä olevat komposiitit nousevat esiin. Lisäksi nanomateriaalit tarjoavat 

monia jännittäviä mahdollisuuksia, mikäli niiden valmistukseen liittyvät haasteet 

onnistutaan selättämään. 

 

Nanomateriaalien kohdalla valmistettavuus on siis materiaalien käyttöönottoa hidastava 

tekijä, sillä nykyisillä valmistusmenetelmillä ei kyetä tuottamaan riittävän tasalaatuisia 

tuotteita ilmailukäyttöön. Muiden materiaalien kohdalla valmistettavuus ja 

kokoonpantavuus ohjaavat materiaalivalintoja ja -kehitystä jonkin verran – onhan niillä 

merkittävä vaikutus lentokoneen valmistuskustannuksiin. Kuvassa 9 on hahmoteltu 

valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden eroja materiaaliryhmittäin. On kuitenkin syytä 

huomata, että valmistettavuus jää selvästi muiden materiaalikehitystä ajavien voimien 

jalkoihin: vaikka teräksen liitettävyys ja muokattavuus ovat hyvät, ei sitä tiheytensä takia 

silti valita lentokoneen rakennemateriaaliksi kuin aivan välttämättömiin kohteisiin. 

Valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden merkitys korostuukin silloin, kun tehdään 

valintoja muilta ominaisuuksiltaan samankaltaisten materiaalien, kuten titaanien ja 

superseosten, välillä. 
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Kuva 9. Materiaaliryhmien valmistettavuus ja kokoonpantavuus. 

 

Uusien materiaalien lisäksi tulevina vuosina nähtäneen myös uusia valmistusmenetelmiä. 

Ainetta lisäävän valmistuksen menetelmät, kuten 3D-tulostus soveltunevat erityisesti 

lentokoneen matkustamon osien valmistamiseen. Työelämän murros sekä ilmastonmuutos 

ja sen aiheuttama ”lentohäpeä” saattavat johtaa lentämisen vähenemiseen. Kenties 

lentämisestä tulee harvinaisempaa ja erityisempää, jolloin materiaalivalinnoilla ja 

sisustuselementeillä pyritään kohottamaan matkustajakokemus arjen yläpuolelle. 3D-

tulostuksen avulla voidaan valmistaa pieniäkin eriä juuri tähän tarkoitukseen kustomoituja 

osia. 

 

Vaikuttaa siltä, että ajavat voimat tai ainakin niiden painopiste on jonkin verran muuttunut 

vuosikymmenten aikana. Alun perin painopiste oli rakenteen kestävyydessä. Kun siinä 

saavutettiin sopiva perustaso, fokus siirtyi rakenteen keveyteen ja sitä myötä 

operointikustannuksiin. Keveys on ohjannut lentokoneiden materiaalikehitystä näihin 

päiviin saakka. Viime vuosina ympäristöarvot ovat kuitenkin nousseet tärkeäksi ajuriksi 

keveyden ja kustannustehokkuuden rinnalle. Imagosyistä ”vihreydestä” ja kestävästä 

kehityksestä ollaan jopa valmiita hieman maksamaan. Toisaalta myös aiheeseen liittyvä 

lainsäädäntö kiristyy jatkuvasti. Ympäristölle haitallisia materiaaleja kielletään tai niistä 

luopumiseen kannustetaan.  
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Lainsäädäntö on samaan aikaan materiaalikehityksen ajuri ja hidaste. Lentokoneiden 

suunnittelu ja valmistus on tiukasti säädeltyä, eikä uusia materiaaleja saada kovinkaan 

helposti hyväksytettyä lentokonekäyttöön. Toisaalta tämä motivoi kehittämään jo käytössä 

olevia materiaaleja entistä paremmiksi. 

 

Koronapandemia on osaltaan nostanut terveysturvallisuuden aivan uudella tavalla ihmisten 

tietoisuuteen. Tämä johtanee jonkinlaisiin uudistuksiin lentokoneiden matkustamoalueen 

materiaaleissa. Viruksia torjuvat pinnoitteet ja muut terveyttä suojelevat ratkaisut noussevat 

kehityslistan kärkeen. 

 

Kuvassa 10 on kartoitettu lentokonemateriaalien ympäristö-, palo- ja terveysturvallisuutta 

sekä niihin kohdistuvan ohjauksen määrää. Kuten kuvasta nähdään, ohjauksen määrä on 

suurin piirtein sama materiaalista riippumatta. Komposiittimateriaaleihin kohdistuu erityisiä 

paloturvallisuusmääräyksiä, mutta toisaalta myös metallien haitallisten seosaineiden ja 

pinnoitteiden käyttöön liittyy määräyksiä. Seosaineet ja pinnoitteet ovatkin juuri ne tekijät, 

jotka heikentävät materiaalien ympäristö- ja terveysturvallisuutta. 

 

 

Kuva 10. Materiaaliryhmien turvallisuus ja niihin kohdistuvat vaatimukset. 
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Kehitystä tapahtuu toki materiaalitekniikan ohella myös muilla ilmailun osa-alueilla. 

Tässäkin kehityksessä ympäristonäkökulmat ovat kustannustehokkuuden ohella tärkeitä 

ajureita. Parhaillaan tutkitaan esimerkiksi uusien biopolttoaineiden käyttöä lentokoneissa. 

Jos uusien polttoaineiden kehitys johtaa polttoaineen hinnan halpenemiseen, lentokoneen 

rakenteen keveyden merkitys mahdollisesti himmenee.  

 

Uusien polttoaineiden lisäksi myös akkuteknologia kehittyy huimaa vauhtia, ja ilmailun 

sähköistyminen lienee jo melkein kulman takana. Tämä asettanee aivan uudenlaisia 

vaatimuksia lentokoneissa käytettäville materiaaleille. 

 

Koronapandemian vaikutus ilmailualaan on ollut musertava. On kuitenkin todennäköistä, 

että se vie osaltaan lentokoneiden kehitystä myös eteenpäin. Pandemian seurauksena vuoden 

sisällä on romutettu ennätysmäärä lentokoneita. Tämä on nostanut kierrätysasiat entistä 

vahvemmin esille, ja johtanee väistämättä edistysaskeliin materiaalien kierrätettävyyden 

saralla. Tällä hetkellä lentokonemateriaalien kierrätettävyys on hyvin kaksijakoista, kuten 

kuvasta 11 nähdään. Metallisia materiaaleja voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen, mutta 

muiden materiaaliryhmien osalta tähän ei ole vielä löydetty kestäviä, turvallisia ja 

taloudellisesti järkeviä ratkaisuja.  

 

 

Kuva 11. Materiaalien kierrätettävyys. 
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7.4 Tulosten uutuusarvo 

Lentokoneiden materiaalikehitystä on tutkittu paljonkin, mutta tämän tutkimuksen kaltainen 

kokonaisvaltainen tarkastelu materiaaliryhmittäin on uutta, etenkin kun tutkimuksessa 

huomioitiin perinteisten näkökulmien lisäksi myös ympäristönäkökulmat. 

 

7.5 Tulosten hyödynnettävyys 

Tutkimuksessa käytetty metodiikka on hyödynnettävissä laajemminkin, kunhan valitaan 

kuhunkin tutkimuskohteeseen oikeat kriteerit. Näin ollen metodiikkaa voisi kenties soveltaa 

myös sotilaskoneiden tai avaruusalusten materiaalikehityksen tutkimiseen. 

 

7.6 Jatkotutkimusaiheet 

Tässä tutkimuksessa analyysimatriisista jäi muutama ruutu kokonaan tyhjäksi. 

Materiaaliryhmistä eniten aukkoja jäi adaptiivisten materiaalien kohdalle. Ajavien voimien 

kohdalla tyhjät ruudut keskittyivät kierrätettävyyteen sekä palo-, ympäristö- ja 

terveysturvallisuuteen. Luonnollisesti jatkotutkimus kannattaisi kohdistaa niihin. Toisaalta 

on syytä muistaa, että materiaalikehitys ei koskaan pysähdy: materiaalit kehittyvät 

jatkuvasti, mutta myös ajavat voimat muuttuvat. Siksi jatkotutkimus voisi keskittyä myös 

mahdollisiin uusiin ajureihin ja niiden vaikutuksiin. 
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8 YHTEENVETO 

 

 

Tässä diplomityössä luotiin kokonaisvaltainen katsaus lentokoneissa käytettävien 

materiaalien kehitykseen suihkumoottoriaikakauden lentokoneissa. Materiaaliryhmissä 

tapahtuneen kehityksen lisäksi tarkasteltiin kehitystä ajavia voimia ja niiden painopisteen 

muuttumista ajan myötä. 

 

Diplomityö toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Tietoa haettiin ensisijaisesti tekniikan alan 

tietokannoista löytyvistä tieteellisistä julkaisuista. Pääpaino oli vuosituhannen vaihteen 

jälkeen julkaistuissa lähteissä, sillä materiaalikehitys vaikutti olleen erityisen kiivasta 

viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.  

 

Tiedonhaun tuloksia tarkasteltiin materiaaliryhmittäin erillisen analyysimatriisin avulla. 

Matriisin avulla löydettiin ne ajavat voimat, jotka ovat suurimmin vaikuttaneet materiaalien 

kehittymiseen. Tarkastelujakson alkupuolella näitä voimia olivat rakenteen ominaisuudet ja 

keveys sekä kustannustehokkuus. Jakson loppupuolella ympäristönäkökulmat nousivat 

kuitenkin voimallisesti muiden ajureiden rinnalle. 

 

Toisaalta matriisin avulla voitiin myös osoittaa ne materiaaliryhmät, joissa 

kehityspotentiaali oli suurin. Komposiittimateriaalit ovat iso materiaaliryhmä, jonka kehitys 

on muuttanut lentokoneiden materiaalijakaumaa pysyvästi. Jatkokehitykselle on kuitenkin 

edelleen tarvetta erityisesti kierrätettävyyden osalta.  

 

Uusista materiaaliryhmistä nanomateriaalit ja adaptiiviset materiaalit osoittautuivat 

lupaaviksi kehityskohteiksi. Toisaalta tunnistettiin myös moottoreissa käytettävien 

materiaalien, kuten superseosten ja keraamien, kehityksen merkitys lentokoneen 

kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden lisäämisessä.  
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