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Käytetyt termit ja lyhenteet 

BVLOS-lento Beyond Visual Line of Sight. Lennätys ilman suoraa nä-

köyhteyttä. 

Drone Suomessa epävirallinen nimi, joka pitää sisällään kaiken-

laiset harrastajien ja ammattilaisten kiinteäsiipiset ja multi-

roottoriset laitteet. Tarkoittaa miehittämätöntä ilma-alusta. 

ESC Electronic Speed Controller. Harjattomien moottoreiden 

ohjaamiseen käytettävä laite. Esimerkiksi multikopterissa 

jokaista moottoria ohjataan omalla ESC:llä.  

Ficora Finnish Communications Regulatory Authority. Viestintävi-

rasto. 

Fotogrammetria Fotogrammetria on erilaisten mittausten tekemistä kuvien 

perusteella. Pystytään tekemään esimerkiksi 3D-mallinnos 

tai laskemaan massoja. 

FPV First Person View. Käytetään miehittämättömän ilma-aluk-

sen lennättämisessä kameran kautta ilman suoraa näköyh-

teyttä. Kameran kuva välittyy reaaliaikaisesti ohjaamisessa 

käytettävälle näytöllä. 

Kauko-ohjattu ilma-alus  

Miehittämätön ilma-alus, jota käytetään lentotyössä.  

Kavitaatio Ilmiö, jonka voi aiheuttaa potkureiden liian suuri kehäno-

peus. Kavitaation aiheuttama värähtely voi rikkoa potkurin 

tai haitata lennonohjaimen toimintaa. 

KV Kierrosta per voltti. RPM / V. Käytetään harjattomien moot-

toreiden kierroslukualueen kuvaamiseen.  

Lennokki Harraste- tai kilpailukäytössä oleva miehittämätön ilma-

alus. 
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Lentotyö Ilma-aluksilla tehtävää työtä. 

LiDAR Light Detection And Ranging. Optinen tutka, joka lähettää 

valopulssin ja mittaa ajan, joka menee pulssin heijastumi-

seen. 

Liike-energia Tarkoittaa kappaleen kykyä tehdä työtä nopeutensa perus-

teella. 

Liikemäärä Kappaleen nopeuden ja massan tulo. Käytetään esimer-

kiksi kappaleiden törmäyksien tarkastelussa. 

Miehittämätön ilma-alus  

Miehittämätöntä ilma-alusta ohjataan yleensä maanpin-

nalta tai ilma-alus lentää itsenäisesti, mutta ohjaaja pystyy 

kuitenkin puuttumaan lentämiseen tarvittaessa. 

Mikrobi Tarkoittaa mikroskooppisen pientä eliötä, joita elää esimer-

kiksi pellon maa-aineksessa. 

NIR-kuvaus Near infrared eli lähi-infrapunakuvaus, jota käytetään esi-

merkiksi viljelysten kartoituksessa. 

Nm  Newtonmetri. Vääntömomentin yksikkö. 

OSD On Screen Display. FPV-lennätyksessä näytölle saadaan 

näkymään radio-ohjattavasta ilma-aluksesta reaaliaikaisia 

tietoja, kuten akun jännite, lentokorkeus, lentoaika ja sig-

naalit. 

PDB Power Distribution Board. Multikoptereissa virran jakami-

seen käytettävä komponentti. Voi olla osana rungon raken-

netta. 

Pitch Pitch. Kuvaa potkurin lavan kulmaa. Jos pitch on esimer-

kiksi kahdeksan tuumaa, kulkee potkuri kahdeksan tuuman 

matkan yhtä pyörähdystä kohden. 
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Potentiaalienergia Tarkoittaa kappaleen kykyä tehdä työtä asemansa perus-

teella. 

RPA  “Remotely Piloted Aircraft” eli kauko-ohjattu ilma-alus. 

RPAS  “Remotely Piloted Aircraft System”. Termi sisältää koko jär-

jestelmän, jota käytetään kauko-ohjatun ilma-aluksen käyt-

tämiseen.  

Satokuilu Saadun sadon ja potentiaalisesti saatavilla olleen sato-

määrän erotus. 

Satopotentiaali Potentiaalisesti saatavilla oleva sato. 

Trafi Suomen liikenteen turvallisuusvirasto, joka asettaa myös 

määräykset miehittämättömään ilmailuun. 

UAS Unmanned aerial system.  

UAV Unmanned Aircraft Vehicle. Miehittämätön ilma-alus. 

Viljelytoimenpide  Tarkoittaa esimerkiksi viljelysmaan muokkaamista tai kyl-

vämistä. 

VLOS-lento Visual Line Of Sight. Suoraan näköyhteyteen perustuva 

lennätys. 

Xcopter Calc ECalc-nimisen verkkosivuston multikopterilaskuri. Lasku-

rilla voidaan testata erilaisia multikoptereiden komponent-

teja ja niiden vaikutuksia ennen komponenttien hankintaa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Ajatus oman multikopterin rakentamisesta tuli projektityön jälkeen, jossa rakennet-

tiin multikopteri. Opinnäytetyön harjoitustutkimussuunnitelma käsitteli yleiskäyttöi-

sen multikopterin suunnittelua, joka olisi mahdollisimman kevyt ja siinä olisi moni-

käyttöiset kiinnitysmahdollisuudet erilaisille kuljetuksille ja lentotyökaluille. Myös aja-

tus pudottaa asioita, kuten näytteidenottoputkia, oli työssä. Opinnäytetyön tekemi-

nen multikoptereihin liittyen vaikutti mielenkiintoiselta ja tein siitä tutkimussuunnitel-

man. Aiheen hyväksynnän jälkeen aloituspalaverissa ilmakuljetusten hyöty vaikutti 

huonolta ja pelkälle kuvaamiselle oli jo olemassa paljon tarjontaa. Idea maanäyttei-

den ottamisesta multikopterilla ja yritysidean suunnittelusta siihen perustuen tuli sit-

ten aiheeksi.  

1.2 Työn tavoite 

Työn tavoitteena on tutkia, onko multikopterilla mahdollista ottaa maanäytteitä, 

kuinka maanäytteiden ottaminen tapahtuisi ja suunnitella siihen käytettävää laitteis-

toa. Tavoitteena oli myös miettiä yritysideaa aiheeseen liittyen. 

1.3 Työn rakenne 

Tämän johdantoluvun jälkeen kerrotaan multikoptereihin ja muihin radio-ohjattaviin 

ilma-aluksiin liittyvistä lainsäädännöistä, esitellään muutama erilainen työkäyttöön 

suunniteltu työkopteri ja Suomessa olevia alan yhdistyksiä sekä verkkosivustoja. 

Kolmannessa luvussa kerrotaan maanviljelystä, radio-ohjattavien ilma-alusten käy-

töstä maanviljelyksessä ja maanäytteiden ottamisesta. Neljännessä luvussa kerro-

taan, kuinka maanäytteiden ottaminen multikopterilla voisi toimia yrityksenä, ja maa-

näytteiden ottotavan testaamisesta. Neljännen osion loppu kertoo multikopterin 

suunnittelusta. 
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2 MULTIKOPTERIT 

2.1 Lainsäädäntö lennokeilla 

Trafin mukaan multikopteri on joko lennokki tai miehittämätön ilma-alus. Eroa näillä 

kahdella on, että lennokkia käytetään harrastus- ja urheilutarkoituksessa, ja miehit-

tämättömällä ilma-aluksella tehdään lentotyötä. Lennokit voivat olla vapaasti lentä-

viä, kauko-ohjattuja tai autonomisia, kun taas lentotyötä tekevien miehittämättömien 

ilma-alusten alakategoriaan kuuluvia kauko-ohjattavia ilma-aluksia ohjaa kauko-oh-

jaaja tai tarvittaessa kauko-ohjaaja pystyy puuttumaan muuten autonomisen ilma-

aluksen toimintaan. (Miehittämätön ilmailu [viitattu 13.9.2018].) 

Lennokkiin on oltava suora näköyhteys ja sen tulee olla ohjattavissa koko lennon 

ajan. Lennättäminen ei ole sallittua väkijoukon yllä. Lennätys ei saa haitata tai vaa-

rantaa pelastusajoneuvoja tai pelastustoimintaa. Multikopterin ja muiden lennokkien 

tulee väistää muita ilma-aluksia. Pienten helikopteripaikkojen ja lentokenttien lähei-

syydessä tulee olla varovainen ja noudattaa paikallisia ohjeita. Ennen asutuskes-

kuksen yllä lennättämistä pitää lentäjän ensin tutustua alueeseen ja olla varma lait-

teensa teknisestä kunnosta. Lentäjän pitää myös arvioida lennätyksen turvallisuus 

ja välttää riskejä. Lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg lennokin lennätys ei ole sallittua 

asutuskeskuksen yllä. Lennätyksestä ei saa aiheutua melua tai muuta haittaa ulko-

puolisille. Multikopterissa ja muissa lennokeissa tulee olla sen omistajan nimi ja yh-

teystiedot. Multikoptereille ja muille lennokeille on nykyään saatavilla vakuutuksia, 

joiden käyttäminen on suositeltavaa. (Droneinfo 3.7.2017.) 

FPV-lennätys on myös sallittua, kunhan lennättäjällä on avustaja. Avustajalla pitää 

olla suora näköyhteys lennokkiin ja suora puheyhteys lennättäjään. Vapaasti lentä-

viin lennokkeihin ei tarvitse olla suoraa näköyhteyttä ja lennätyskorkeus voi olla yli 

150 metriä, paitsi lentoasemien lähialueilla. Vapaasti lentävän lennokin ei tarvitse 

väistää muita ilma-aluksia. (Trafi 23.12.2016.) 

Suurin sallittu lentokorkeus on 150 m ja lentoasemien lähialueella eli yli viiden kilo-

metrin päässä kiitotiestä on lentokorkeus alle 50 m. Turva-alueiden koko vaihtelee 
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lentoaseman koon ja liikennöinnin mukaan. Lähempänä lentoasemia tai korkeam-

malla turva-alueella lentämiseen tarvitaan lentoaseman lennonjohdolta siihen lupa. 

Lentoasemien kieltoalueet ja muutkin kieltoalueet löytyvät ilmailukäsikirjasta. 

(Droneinfo 3.7.2017.) 

Muiden ihmisten kotirauha ja yksityisyys tulee ottaa myös lennättämisessä huomi-

oon. Yleisillä paikoilla kuvaamiseen ei lupaa tarvitse olla, mutta muualla luvatta ku-

vaaminen syyllistää salakatseluun. Salakatselua on millä tahansa apuvälineellä ta-

pahtuva luvattoman kohteen tarkkaileminen, vaikka kuvaa ei tallentuisi. Julkisia ylei-

siä kuvauspaikkoja ovat esimerkiksi kadut, tiet, metsät ja torit. Myös yleisölle avoi-

met julkiset ja yleisötilat, kuten virastot, laitokset, myymälät, ostoskeskukset ovat 

sallittuja kuvaamiselle. (Droneinfo 30.3.2017a.) 

Turvallisin lennätyspaikka on harrastukseen erikseen varattu lennätyspaikka ja 

näitä löytyy ympäri Suomea. Suomen lennokkikerhoilla on yleensä omat varatut len-

nätyspaikkansa ja muut ilmailijat osaavat väistää näitä alueita. (Droneinfo 

30.3.2017b.) 

2.2 RPAS:n lainsäädäntö 

Trafin yleiset määräykset kauko-ohjatun ilma-aluksen lennätykseen. Lentotyö-

lupaa ei näillä määräyksillä tarvitse ja muita lentotyön säädöksiä tai määräyksiä ei 

kauko-ohjatun ilma-aluksen lennätyksessä sovelleta. Trafille pitää tehdä toimijail-

moitus ennen kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttöä. Toimijailmoituksessa on käyttä-

jän tiedot, kauko-ohjatun ilma-aluksen tekniset perustiedot, toiminnan laatu ja laa-

juus sekä tieto, aiotaanko lennätystä harjoittaa tiheästi astutulla alueella tai väkijou-

kon yläpuolella. Tietoja pitää päivittää Trafille aina kun muutoksia ilmenee. Lennä-

tyksistä ei saisi aiheutua vaaraa tai haittaa ulkopuolisille ja meluhaitat tulisi pitää 

mahdollisimman pieninä. Lennätykset eivät saa haitata tai vaarantaa viranomaisten 

toimintaa. Kauko-ohjaaja on pystyttävä hallitsemaan ilma-alusta luotettavasti, sekä 

osattava hätätilanteiden toimenpiteet. Lennoista vastaavan pitää olla yli 18-vuotias. 

Vikatilanteita varten, kuten näkö- tai ohjausyhteyden menetyksen tai jonkin muun 

ohjaamisen estävän syyn takia on ilma-aluksen ohjaajalla oltava järjestelmä tai me-

nettelytapa, jolla minimoidaan ulkopuolisille aiheutuva vaara. Ilma-aluksesta pitää 
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löytyä käyttäjän nimi ja yhteystiedot. Lennätysten tiedoista pidetään vapaamuotoista 

lentopäiväkirjaan, johonka kirjataan ylös seuraavat asiat: lennätyksen päivämäärä, 

lennätyspaikka, ilma-aluksen päällikkö, ilma-aluksen malli ja valmistaja, lennätysa-

ika, oliko kyseessä VLOS- vaiko BVLOS-lennätys, tehtävän luonne ja onko tähys-

täjää käytetty. Tietoja tulee säilyttää kolmen vuoden ajan. (RPAS Lentotyö [viitattu 

13.9.2018].) 

RPAS-lennätystä alueella, jota ei ole erikseen varattu kyseiseen lennätykseen 

ja jossa muukin ilmailu on sallittu. Ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa 

on 25 kg. Lennätyksen on tapahduttava suoraan näköyhteyteen perustuen. Kauko-

ohjaustähystäjää voidaan myös käyttää, jolloin ohjaajan ja tähystäjän yhteydenpi-

toon tarvitaan luotettava viestintäväline. Radio-ohjattavan ilma-aluksen tulisi valoi-

suus ja keliolosuhteiden mukaan olla koko ajan nähtävissä riittävän hyvin, että väis-

tämistarpeet voisi luotettavasti silmin nähdä. Maksimi lentokorkeus on 150 metriä 

maanpinnasta ja sitä korkeammalla voi lentää virallisilla lennokkien lennätyspai-

koilla ja kiinteän esteen lähettyvillä, kuten radiomaston, jos kohteen omistaja sen 

sallii tai se kuuluu toimeksiantoon. (RPAS Lentotyö [viitattu 13.9.2018].) 

Lentoasemien läheisyydessä tapahtuvaan lennätykseen on omia määräyksiä. 

Lentoasemien lähialueella, eli vähintään viiden kilometrin vaakasuoralla etäisyy-

dellä kiitotiestä, on lennätyskorkeuden raja 50 metriä. Jos tarvitsee lennättää korke-

ammalla kuin 50 metriä tai lähempänä kuin alle viiden kilometrin päässä lentoase-

masta, tulee siihen hakea lupaa ilmaliikennepalvelun tarjoajalta. Joidenkin lento-

kenttien lähialueilla lennättämiseen tarvitaan lupa kaikissa tapauksissa. Valvomat-

tomien lentopaikkojen läheisyydessä tapahtuvassa lennätyksessä tulee kiinnittää 

huomiota muuhun ilmaliikenteeseen ja on noudatettava paikallisia ohjeita. Kauko-

ohjatun ilma-aluksen tulee väistää muita ilma-aluksia. (RPAS Lentotyö [viitattu 

13.9.2018].) 

Määräykset tiheästi asutun asutuskeskuksen tai väkijoukon yläpuolella len-

nättämiseen. Suurin sallittu lentoonlähtömassa on 7 kg, mutta siihen ei kuitenkaan 

lasketa ilma-aluksen pelastuslaitetta, kuten laskuvarjoa. Lennätyksessä on käytet-

tävä suoraa näköyhteyttä. Jotta lennätys olisi ulkopuolisille mahdollisimman turval-

lista, on lentokorkeus pidettävä sellaisena, että turvallinen lasku on mahdollista hä-
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tätilanteessa. Turvallinen laskeutuminen voi olla myös toteutettu ilma-aluksen omi-

naisuudella tai varusteella. Jokaiseen toimeksiantoon pitää laatia kirjallinen turvalli-

suusarvio, jossa tunnistetaan vaaratekijöitä ja arvioidaan riskit ja keinot niiden vä-

hentämiseksi. Näitä asiakirjoja tulee säilyttää kolmen kuukauden ajan ja tarvittaessa 

on oltava esittää ne valvontaviranomaiselle. (RPAS Lentotyö [viitattu 13.9.2018].) 

Onnettomuudet ja vaara- ja läheltä piti -tilanteet pitää ilmoittaa Trafille poikkeama-

asetuksen ja ilmailuohjeen GEN T1-4 mukaisesti (RPAS Lentotyö [viitattu 

13.9.2018]). 

BVLOS, eli lennätystä ilman suoraa näköyhteyttä koskevat määräykset. Ky-

seistä lennätystä varten pitää erikseen varata alue. Toiminnasta pitää laatia kirjalli-

nen turvallisuusarviointi ennen toimintaa. Turvallisuusarvioinnissa tunnistetaan vaa-

ratekijöitä ja arvioidaan riskit ja keinot niiden vähentämiseksi. Käyttäjän pitää myös 

laatia kirjallinen toimintaohjeistus lennätyksen normaaliin toimintaan ja toiminnasta 

häiriötilanteissa. Näitä asiakirjoja tulee säilyttää kolmen kuukauden ajan ja tarvitta-

essa on oltava esittää ne valvontaviranomaiselle. BVLOS-lennoilla noudatetaan 

yleisiä määräyksiä, mutta käytön ei tarvitse olla näköyhteyteen perustuvaa, aluksen 

ei tarvitse olla koko aikaa ohjattavissa, tähystäjää ei tarvita ja lennätyskorkeus voi 

olla yli 150 metriä. Kauko-ohjatun ilma-aluksen ei tarvitse myöskään väistää muita 

ilma-aluksia. (Trafi 23.12.2016.) 

BVLOS-lennoille tarvittavaa ilmatilavarausta tulee hakea vähintään kahdeksan viik-

koa ennen ensimmäistä toimintapäivää. Tämän jälkeen alueen saa uudelleen akti-

voitua toimintapäivää edeltävänä arkipäivänä. Ilmatila-varaus on tilapäinen vaara-

alue. Aikaisella hakemusajalla varmistetaan, että tieto vaara-alueesta on lentäjille 

julkaistuissa kartoissa ja ilmailutiedotteessa NOTAM. Ilmatilavaraukset laitetaan 

osoitteeseen kirjaamo@trafi.fi ja sieltä löytyy myös ohjeet hakemukseen. (RPAS 

Lentotyö [viitattu 13.9.2018].) 

Tarvittaessa RPAS-lennätykseen voi hakea poikkeuslupaa. Poikkeuksia voi ha-

kea koskien 25 kg:n lentoonlähtömassan ylitystä, 150 metrin lentokorkeuden yli-

tystä, väkijoukon tai asutuskeskuksen yllä lentämiseen sallitun 7 kg:n lentoonlähtö-

massan ylitystä. Poikkeusluvalle pitää olla perusteltu tarve. Poikkeuksia voi hakea 
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myös tilapäisesti testaus- ja tutkimustoimintaa varten. Poikkeukset eivät saa vaa-

rantaa turvallisuutta. Poikkeuslupaa hakiessa on esitettävä kirjallinen turvallisuusar-

viointi ja pyydettäessä kirjallinen toimintaohjeistus. (Trafi 23.12.2016.) 

Tämän opinnäytetyön multikopterin työalueena on pääasiassa pellot, joten ihmisille 

koituva vaara on hyvin vähäinen. 25 kg:n lentoonlähtömassan ja 150 metrin lento-

korkeuden pitäisi riittää hyvin pelloilla suoritettaviin lentotyötehtäviin. Pellot voivat 

sijaita myös lentoasemien läheisyydessä, mutta 50 metrin lentokorkeus on var-

maankin myös riittävä. 

2.3 Erilaisia multikoptereita 

Multiroottorikopteri eli multikopteri on yleensä varustettu kiinteälapakulmaisilla pot-

kureilla ja multikopterin ohjaus tapahtuu moottoreiden pyörintänopeuksia muutta-

malla. Multikopteri tyyppejä on useita erilaisia ja yleensä ne nimetään roottorien 

määrän mukaan. 

 

Kuvio 1. Yleisiä runkomalleja. 

Kuviossa 1 on muutama yleisesti käytetty multikopterimalli. Kuviossa oleva neliroot-

torinen multikopteri eli Quadcopter on X4, jossa X tarkoittaa rungon muotoa. Neli-
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roottorinen voi olla myös esimerkiksi H4, jolloin runko on H:n muotoinen. Kolmiroot-

torinen voi olla T3 tai Y3. Kaikilla roottorimäärillä on oma vaikutuksensa multikopte-

rin lento-ominaisuuksiin ja kaikilla on omat hyötynsä ja haittansa. Suuremmalla 

määrällä moottoreita saadaan enemmän tehoa ja multikopteriin saadaan enemmän 

kuormaa. Suurempi moottorien määrä myös on varmempi, jos yksi moottoreista sat-

tuisi hajoamaan kesken lennon. Varsiin kohdistuva kuorma ei myöskään muutu kop-

terin kääntyessä, sillä toinen moottori pyörii silloin hiljempaa ja toinen lujempaa. 

Huonona puolena on suurempi tehohäviö, kalliimpi hankintahinta ja suurempi kulu-

vien osien määrä. Nopeaan lentämiseen ja aloitteluun pienempi moottorimäärä on 

hyvä, koska on vähemmän rikkoutuvia potkureita. Jos taas halutaan käyttää parem-

paa kameraa ja gimbaalia, saadaan parempi vakaus ja luotettavuus useammalla 

moottorilla. Roottorit voidaan sijoittaa myös koaksiaalisesti, eli kaksi roottoria sa-

maan varteen. Näin saadaan rungosta kompaktimpi ja helpommin kuljetettava. 

Myös toimintavarmuus on hyvä, sillä vaikka yksi moottori hajoaisikin, multikopteri 

pystyisi silti säilyttämään tasapainon ja laskeutumaan. Haittana on ylemmän potku-

rin aiheuttama turbulenssi, joka huonontaa alemman potkurin hyötysuhdetta. Multi-

kopterien nimet menevät myös roottorien määrän mukaan, esimerkiksi Y6 ja X8. 

(Liang 3.11.2016 .) 

Tämän työn aiheena on työkäyttöön tuleva multikopteri, missä luotettavuus on hyvin 

tärkeää. Suurempi roottorien määrä lisää luotettavuutta, mutta se voi myös tehdä 

multikopterista turhan painavan ja lisätä hankintahintaa. Myös kuluvien osien määrä 

kasvaisi. 
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2.4 Erilaisia työkoptereita 

 

Kuva 1. Videodrone X4S 
(VideoDrone 2018) 
 
VideoDrone X4S on yksi suomalaisen VideoDrone-yrityksen ammattikäyttöön suun-

natuista multikopterimalleista. Runkomalli on X4 ja materiaalina on hiilikuitu. Akku 

ja elektroniikka on rungon sisällä, joten ne ovat hyvin suojatut. Rungon alla on kiin-

nike erilaisille kameroille ja mittalaitteille. Lentoajaksi 10 Ah:n vakioakulla on ilmoi-

tettu 45 minuuttia. Tyhjäpaino on 2,2 kg, maksimi lentopaino on 5,5 kg ja maksimi 

hyötykuorma 2 kg. Arvioitu lentoaika yhden kg:n kuormalla on vähän alle 50 minuut-

tia. Kuva 1 on X4S-mallista. (VideoDrone X4S [viitattu 30.9.2018].) 

 

 

Kuva 2. SKYF. 
(SKYF 2018) 
 
SKYF on venäläinen yritys, joka valmistaa saman nimistä miehittämätöntä ilma-

alusta. Tämä multikopteri on kooltaan paljon suurempi kuin tavanomaiset multikop-

terit yleensä. Kopterissa on kuusi potkuria, joista neljä toimii sähkömoottorilla ja 

kahta suurempaa pyörittää polttomoottori hihnan välityksellä. Lentoaika kyseisellä 
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multikopterilla on kahdeksan tuntia 50 kg kuormalla ja maksimi hyötykuorma on 400 

kg.  Runkorakenteen erikoisuus on kaksi suurta potkuria, jotka tekevät suuren osan 

nostotyöstä ja neljä sähkömoottoreilla toimivaa potkuria hoitavat ohjaamista. Lait-

teen polttomoottori tuottaa myös ohjaukseen tarvittavan virran. Kuva 2 on SKYF:n 

kopterista. (SKYF – unmanned aerial carrier [viitattu 30.9.2018].) 

 

 

Kuva 3. Yamaha Fazer. 
(Yamaha motorsport 2018) 
 
Japanilaisen Yamahan valmistamat RMAX ja Fazer ovat tavanomaisia helikopteria 

muistuttava miehittämättömiä ilma-aluksia. Voimanlähteenä RMAX:ssa toimii 2-tah-

tinen polttomoottori ja uudemmassa mallissa Fazerissa 4-tahtinen polttomoottori. 

Käytännöllinen hyötykuorma RMAX:ssa on 16 kg ja Fazerissa 24 kg. Koptereita 

käytetään erilaisten kemikaalien ja lannoitteiden levittämiseen viljelyksille sekä 

muissa erilaisissa lentotöissä. Kuva 3 on Yamaha Fazerista. (Yamaha Remotely 

Piloted Helicopters [viitattu 30.9.2018].) 

RMAX:n tyhjäpaino on 64 kg ja lentoaika noin yksi tunti. Hyötykuorma maksimis-

saan 28–31 kg. (Yamaha R-MAX [viitattu 30.9.2018].)  
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Kuva 4. Skyhawk X4-10. 
(Aliexpress 2018) 
 
Kuvassa 4 on kiinalaisen SkyhawkRC:n valmistama X4-10 on nimensä mukaan run-

goltaan x:n muotoinen ja varustettu neljällä potkurilla. Kopteri on tarkoitettu kemi-

kaalien ruiskuttamiseen ja siinä on 10 l:n nestesäiliö, joten hyötykuorma on noin 10 

kg.  12 Ah:n akulla kopterin leijunta-aika ilman kuormaa on noin 24 minuuttia ja 10 

kg:n kuormalla noin 11 minuuttia. Kopterin elektroniikka ja akku ovat keskellä runkoa 

kotelon sisällä. (SkyhawkRC X4-10 10KG Agricultural plant protection drone [viitattu 

30.9.2018].) 

Esittelyyn on valittu muutama erilainen työkäyttöön tarkoitettu kopterimalli. Neliroot-

toriset ovat toki melko samanlaisia, mutta käyttötarkoitukset eroavat toisistaan. 

Kaksi kopteria käyttää energianlähteenään polttoainetta ja kaksi käyttää akkuja. 

Suuremman energiatiheytensä takia polttomoottorin käyttö olisi hyvä ratkaisu tämän 

työn multikopterin mahdollisena voimanlähteenä, mutta sillä on myös omat hait-

tansa, kuten polttomoottorin aiheuttama värinä ja voimansiirron toteutuksen haas-

teet. Polttomoottori lisäisi myös huollon tarvetta, sillä liikkuvien osien määrä kas-

vaisi. Kopterin lentoonlähtömassan voisi pyrkiä pitämään alle 15 kg:ssa, jolloin akut 

ovat siihen vielä todennäköisesti riittäviä. Markkinoilla on myös erilaisia hybridikop-

tereita ja koptereihin kiinnitettäviä generaattoreita, joten erilaisia ratkaisuja kyllä löy-

tyy. Skyf ja Yamahan Fazer ovat melko kookkaita ja painavia, joten niiden käyttö 

vaatisi poikkeusluvan hakemista. Skyf on myös paljon suurempi kuin Yamaha, joten 

sitä voisi olla hankala kuljettaa. Jos Skyfin saisi tehtyä pienempään muotoon, voisi 

se hyvin toimia tässä työssä. Nelikoptereissa on käytetty hiilikuitua, mikä on hyvä ja 
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yleinen materiaali näissä keveytensä ja vahvuutensa takia. Kuorma on näissä kop-

tereissa sijoitettuna rungon alle keskelle tai sivuille. 

2.5 Toiminta ja yhdistykset 

Multikoptereiden suuren suosion ja harrastajien määrän kasvun myötä on perustettu 

myös erilaisia sivustoja ja yhdistyksiä tukemaan alan ja harrastajien toimintaa. 

RPAS Finland Ry valvoo RPAS-alan etuja sekä kehittää ja edistää yhteistyötä eri 

alueilla esimerkiksi vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa, standardointityössä, toi-

mintaympäristönvaikuttamisessa ja tutkimus- ja kehittämistyössä (RPAS Finland Ry 

[viitattu 2.10.2018]). 

FPV Finland ry on perustettu yhdistämään lajin harrastajat ja kehittää lajia. Yhdistys 

järjestää esimerkiksi FPV-kisoja ja infotilaisuuksia. (FPV Finland Ry [viitattu 

2.10.2018].) 

Kopterit.net on kotimainen harrastajafoorumi perinteisiin koptereihin ja multikopte-

reihin liittyen. Sivustolla on aiheita tekniikasta, rakentelusta, harrastuksen aloittami-

sesta ja muusta harrastukseen liittyvästä. (KOPTERIT.NET [viitattu 3.10.2018].) 

Multikopterit.net on samankaltainen kuin Kopterit.net, mutta pääasiassa sivusto 

on keskittynyt multikoptereihin (MULTIKOPTERIT.NET [viitattu 3.10.2018]). 

Suomen ilmailuliitto ry on urheilu- ja harrasteilmailun keskusjärjestö, joka edistää 

alan toimintaa. Ilmailuliitto tukee erilaisia ilmailulajeja, kuten moottorilentoa, purje-

lentoa, varjoliitoa, lennokkeja ja droneja. (Suomen Ilmailuliitto ry [viitattu 

3.10.2018].) 
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3 VILJELY JA RPAS 

3.1 Viljelijän tehtävä 

Viljelijän tehtävänä pelloilla on poistaa kasvin täydelliseen kasvuun vaikuttavia teki-

jöitä. Kasvin täydellinen kasvu edellyttää optimaalista valon saantia, lämpöä, vettä 

ja ravinteita. Säähän ei viljelijä pysty vaikuttamaan, joten tehtäväksi jää huolehtia 

optimaalisesta veden ja ravinteiden annostelusta kasvustoon. Myös kasvitauteihin 

ja rikkakasveihin on kiinnitettävä huomiota. Maan rakenne, ojitus ja happamuus vai-

kuttavat kasvuston veden ja ravinteiden saantiin. Yleisesti satokuiluja aiheuttavat 

tinkiminen kasvinsuojelussa ja lannoituksessa, maaperän rakenneongelmat, puut-

teellinen ojitus ja maan happamuus eli kalkin puute. Pellot voivat olla suuria tai pie-

niä lohkoja ja usein viljelytoimenpiteet on tehty samalla säädöllä koko lohkolle, jol-

loin erilaisiin maalajeihin ja lohkojen sisäisiin erilaisiin tarpeisiin ei kiinnitetä huo-

miota. Samallakin pellolla voi olla erilaista käsittelyä vaativia alueita. Suomessa ti-

lojen määrä on vähentynyt, mutta koko kasvanut, joten viljelijöillä on paljon alueita 

tarkkailtavana. (Susi 2017, 6-9.) 

3.2 Maatalouskoneet 

Erilaisten maatalouskoneiden tultua kuvioihin vähentämään ihmisen tekemää työ-

määrää pelloilla ja tehostamaan viljelyä ovat konekoot pääasiassa kasvaneet. Suu-

remmilla koneilla saadaan tehtyä kerralla enemmän ja viljelijän pellolla kuluttamaa 

aikaa saadaan vähennettyä. Haittana koneiden kasvussa on maan tiivistyminen. 

Uusi tavoite on siirtyä käyttämään autonomisia koneita, jolloin kuljettajaa ei enää 

tarvita. Isot koneet myös korvataan useilla pienemmillä, jolloin maan tiivistymistä ei 

tapahdu tehokkuuden säilyessä ennallaan tai parantuessa. Useilla koneilla ei myös-

kään yhden hajoaminen aiheuta suurta haittaa. (Krishna 2016, 2-4.) 
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3.3 Ravinnetase 

Ravinnetase on peltoon laitetun ja pellosta sadon mukana lähteneiden ravinteiden 

erotus. Mitä vähemmän peltoon on jäänyt ravinteita, sitä onnistuneempi viljelys on 

lannoitukseen verrattuna ja parempi ympäristön kannalta. Ravinnetaseiden sijaan 

lannoitusmääriä ohjataan lannoitusrajoituksilla, joka ei ota huomioon sadon määrää. 

(Toppari 6.3.2017.) 

Peltojenkin sisällä on ravinnetaseiden vaihtelua, joka aiheuttaa suurtakin peltojen 

sisäistä satovaihtelua. Lannoitteet levitetään yleensä peltolohkoille tasaisesti sa-

malla annosmäärällä, joten joillakin alueilla on liikaa ja joillakin liian vähän ravinteita. 

Liika lannoitus on taloudellisesti hukkaa ja liian vähäinen pienentää satopotentiaalia. 

(Pesonen, Kaivosoja & Suomi 2010, 6-11.) 

Lannoituksen tarkentaminen olisi taloudellisesti kannattavaa, mutta sen aloittami-

nen ei onnistu kuitenkaan ilman asianmukaista kalustoa. 

3.4 Täsmäviljely 

”Täsmäviljely on tiedon käyttöä viljelyn jatkuvaksi parantamiseksi” (Pe-
sonen, Kaivosoja & Suomi 2010, 44). 

Viljelyssä uusi tavoite on täsmällisempi viljely, joka auttaa säästämään viljelyn kus-

tannuksissa ja samalla säästää ympäristöä viljelyn siitä kärsimättä. Täsmäviljelyssä 

tunnistetaan ja korjataan peltojen sisäistä satovaihtelua aiheuttavia tekijöitä, kuten 

lannoitteen puutetta tai huonoa salaojitusta. (Susi 2017, 9-11.) Lannoitteiden ja tor-

junta-aineiden liikakäyttö on epätaloudellista ja liiat kemikaalit myös pilaavat maa-

perää ja haittaavat hyödyllistä mikrobitoimintaa. Kemikaalit myös imeytyvät pohja-

veteen ja rehevöittävät vesistöjä. Täsmäviljelyllä voidaan vähentää lannoitteiden 

käyttöä 30–70 % alkuperäisestä ja torjunta-aineiden käyttöä 90–95 % alkuperäi-

sestä. Kasvuhaittoja minimoimalla saadaan myös pellon tehokkuutta kasvatettua. 

(Krishna 2016, 175, 176.) 

Suurin osa viljelijöistä ei todennäköisesti usko tarpeeksi uuden tekniikan toimivuu-

teen vielä lähivuosina ja kynnys aloittamiseen voi vielä olla liian suuri. Kilpailun ja 
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tilakokojen kasvaessa voi kuitenkin kysynnän kasvu lähteä kovaan nousuun. Uuden 

tekniikan käytön opettelu on myös suuri kynnys ja siksi laitteiden tulisi olla varma-

toimisia, helppoja käyttää ja automaattisia. Voisi myös toimia, jos tekniikan käyttöä 

ei tarvitsisi opetella ja kalustoa ostaa itselleen, vaan palvelun voisi tilata. Tämä voisi 

olla riittävän pieni kynnys täsmäviljelyyn tutustumiseen. 

3.5 RPAS viljelyssä 

Elektroniikan, kameroiden ja akkujen koon ja hinnan pienentyessä ovat erilaisten 

RPA-laitteiden määrät kasvaneet ja ne ovat osoittaneet hyötynsä myös maatalou-

den käytössä. Kauko-ohjattavilla ilma-aluksilla saadaan tehtyä täsmäviljelyyn tarvit-

tavia paikkakohtaisia kartoituksia, kuten lämpökamera- ja lähi-infrapunakuvauksia, 

sekä laserskannauksia kasvuston koosta ja pellon pinnan muodoista. RPA-laitteis-

tolla tehdyn kartoituksen perusteella voidaan suorittaa erilaisia täsmätoimenpiteitä 

tai esimerkiksi salaojitus. Kiinteäsiipiset RPA-laitteet ovat parempia suurien aluei-

den ilmakuvauksiin, mutta vaativat usein erillisen laukaisulaitteen, jolla laite saa-

daan ilmaan. Laskeutuessa vaarana voi olla kameran rikkoutuminen. Multikopte-

reilla voidaan myös saavuttaa pitkiä lentoaikoja ja ne eivät tarvitse nousuun ja las-

kuun suurta tilaa. 

Isoja alueita saadaan myös kuvattua satelliitilla, mutta niiden tarkkuus ja nopeus ei 

yllä RPA-laitteistolla otettujen kuvien tasolle. Myös pilvet haittaavat satelliittien kuvia 

(Krishna 2016, 171, 181). RPA-laitteistolla voidaan esimerkiksi tarkkailla ja seurata 

kasvillisuutta ja sadon kasvua, tarkkailla rikkakasveja ja säätä, kartoittaa luonnon-

varoja, maan ravinteikkuutta, kasvitauteja ja tuholaisia, levittää siemeniä ja tehdä 

satoennusteita. Myös erilaisten torjunta-aineiden ja lannoitteiden ruiskutukset on-

nistuvat. (Krishna 2016, 162-217.) 
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3.5.1 Kuvaaminen ja kartoitus 

Multikoptereihin ja muihin radio-ohjattaviin ilma-aluksiin on mahdollista kiinnittää eri-

laisia lentotyökaluja ja yleisimpiä ovat erilaiset kamerat, joilla voidaan suorittaa ku-

vaamista ja kartoitusta. Alla on kerrottuna muutamista yleisistä radio-ohjattavissa 

ilma-aluksissa käytettävistä kameroista ja kartoituslaitteista.  

FPV-kamerat ja reaaliaikainen kuva. FPV-kameralla saadaan RPA:sta reaaliai-

kaista kuvaa FPV-vastaanotin näyttöön tai FPV-laseihin, jolloin RPA:n lennättämi-

nen on mahdollista ilman suoraa näkyvyyttä laitteeseen. Markkinoilla on erilaisia ja 

eri hintaluokissa olevia kameroita. Pienimmät kamerat painavat sisäänrakennetun 

videolähettimen kanssa ilman virtalähdettä noin neljä grammaa, mutta kuva on var-

sin matalaresoluutioista. Paremmilla kameroilla saadaan samalla tallennettua vi-

deokuvaa kamerassa sijaitsevalle muistikortille ja kuvan laatu on huomattavasti pa-

rempaa. Parempaan reaaliaikaiseen kuvaan ja pitkään kantamaan tarvitaan teho-

kas lähetin ja hyvä vastaanotin. Myös antenneilla on suuri merkitys, sillä lähetyste-

hon kasvattaminen vie enemmän virtaa ja tuottaa hukkalämpöä. Erillisen lähettimen 

hyötynä on, että se voidaan sijoittaa RPA-laitteessa paikkaan, jossa se ei häiritse 

muita laitteita ja RPA:n runko ei ole signaalin tiellä. RPA:ssa voidaan myös käyttää 

kahta kameraa, jolloin epätarkempi kamera lähettää ohjaamiseen tarvittavan kuvan 

ja tarkemmalla kameralla otetaan lentovideota tai ilmakuvia. Videokuvan lähettämi-

seen on Suomessa laillista käyttää pienitehoisia 2,4 GHz:n ja 5,8 GHz:n lähettimiä 

ja 1,3 GHz:n lähetintä, joka vaatii käyttöluvan Viestintävirastolta. RPA:n FPV-käyt-

töön näistä 5,8 GHz ja 1,3 GHz sopivat paremmin, sillä 2.4 GHz on ruuhkainen taa-

juus ja saattaa haitata samalla taajuudella toimivia RPA-radiolaitteita. Häiriöitä voi 

myös tulla, jos RPA-laitteen akusta otetaan virta myös kameralle. Helpoin ratkaisu 

tähän on käyttää erillisiä akkuja. (FPV-lennättäminen, [viitattu 20.2.2018].) 

OSD-laitteella saadaan FPV-näyttöön näkymään reaaliaikaisia tietoja RPA-lait-

teelta, kuten akun jännite, virta, ajastin, lentokorkeus, satelliittien määrä ja signaalin 

taso. Laite voi olla integroituna lennonohjaimeen, FPV-kameraan tai virranjakoyk-

sikköön (PDB), mutta se voidaan liittää myös erillisenä laitteena. Yksinkertaisin 

OSD-laite kytketään FPV-kameraan, videolähettimeen ja akkuun, jolloin tiedot saa-

daan näkymään videokuvaan. (How to choose OSD for quadcopter, [viitattu 

21.2.2018].) 
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Lämpökamera. Lämpökameralla on mahdollista nähdä kasvuston lämpötilan li-

säksi kasvuston nesteytys (Krishna 2016, 160). Lämpökameraa käytetään myös eri 

aloilla, kuten esimerkiksi pelastusalalla ihmisten etsintään ja tulentorjuntaan, raken-

nusalalla lämpövuotojen paikallistamiseen ja sähköalalla viallisten komponenttien 

löytämiseen. Pöly, savu, sumu ja sade haittaavat lämpökameran kuvaa. (Corrigan 

29.8.2018a.) 

Fotogrammetria. Kuvista tehdyn kartoituksen, eli fotogrammetrian, tekemiseen tar-

vitaan miehittämätön ilma-alus digitaalisella kameralla, mahdollisesti GPS-paikan-

nus sekä kuvan käsittelyyn tehokas tietokone. Fotogrammetrialla voidaan päästä 

jopa yhden senttimetrin tarkkuuteen. Ilmakuvista voidaan tehdä kartta, piirustus tai 

3D-mallinnus jostakin kohteesta, kuten maanpinnan muodoista. (Corrigan 

9.10.2017.) Kuvista tietokoneella tuotetun kolmiulotteisen mallin avulla voidaan sel-

vittää esimerkiksi pinta-aloja ja tilavuuksia (UAV-lennokit ja  

-kopterit, [viitattu 21.10.2018]). 

LiDAR. LiDAR on laserskanneri, joka on kiinnitettynä miehittämättömään ilma-aluk-

seen. Laserskanneri mittaa korkeuksia alla olevasta maastosta ja 10 - 80 mittaus-

pisteellä neliömetriä kohden pystytään tekemään hyvin tarkka mallinnus maastosta. 

Tätä käytetään esimerkiksi maan korkeuserojen tutkintaan ja erilaisissa kartoituk-

sissa ja tutkimuksissa. (Corrigan 9.10.2017.) 

Multispektrikuvaus. Multispektrikamera tallentaa kasvustosta neljää eri sähkö-

magneettisen spektrin aallonpituutta, jotka ovat vihreä, punainen, rajapunainen ja 

lähi-infrapuna. Viljelysten multispektrisellä kuvauksella saadaan kastelun, kemikaa-

lien ja lannoitteiden käyttöä kohdennettua. Myös haitat, kuten tuholaiset, kasvitaudit 

ja rikkakasvit, voidaan havaita nopeammin. Kasvit heijastavat tai absorboivat säh-

kömagneettisen spektrin eri aallonpituuksia riippuen kasvin hyvinvoinnista. (Corri-

gan 29.8.2018b.) 

NDVI. Normalized Difference Vegetation Index eli NDVI tunnistaa kasvillisuutta ja 

sen terveydentilaa. Terve kasvi heijastaa lähi-infrapunaa takaisin ilmakehään. Sai-

ras kasvi heijastaa vähemmän lähi-infrapunaa ja enemmän näkyvää punaista. Tä-
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hän vaikuttaa kasvin tuottaman klorofyllin määrä, joka vaihtelee kasvin terveydenti-

lan mukaan. NDVI-arvo on nollan ja yhden väliltä, josta nolla on kuollut kasvi ja yli 

0,66 on hyvin terve kasvi. (NDVI Cameras for Drones, [viitattu 23.10.2018].)  

RGB-kamerat. RGB-kamera on tavallinen punaista, vihreää ja sinistä valoa taltioiva 

kamera. RGB-kamera on huomattavasti edullisempi kuin multispektrikamera, sen 

kuvaa on helpompi tulkita ja sillä voi myös ottaa videota. Vaikka ne soveltuvat mo-

nenlaiseen tarkoitukseen, eivät ne silti yllä yhtä hyviin tuloksiin viljelyksiä tarkastel-

taessa kuin multispektrikamerat. RGB-kamera voidaan kuitenkin muokata erilaisilla 

suodattimilla taltioimaan infrapunan, punaisen, sinisen ja vihreän aallonpituuksien 

yhdistelmiä. (Identifying crop variability with drones, [viitattu 23.10.2018].) 

VARI. Visible Atmospherically Resistant Index eli VARI on tehty toimimaan RGB-

kameroiden kanssa ja mittaa, kuinka vihreää kuva on. VARI ei ole tarkoitettu kor-

vaamaan infrapunaan perustuvaa kuvaamista, mutta sillä pystyy kuitenkin riittävän 

hyvin tunnistamaan huonosti voivia alueita viljelyksiltä. (Identifying crop variability 

with drones, [viitattu 23.10.2018].) 

3.5.2 Lannoitteiden ja torjunta-aineiden levitys 

Kuvaamisen ja kartoittamisen lisäksi RPA-laitteistolla voidaan levittää erilaisia ke-

mikaaleja ja lannoitteita. Käyttöhohteita ovat esimerkiksi kasvitautien, tuholaisten ja 

rikkakasvien torjunta. Kasvitaudin tai tuholaisten aikainen havaitseminen auttaa vä-

hentämään ruiskutettavien alueiden määrää. Peltoviljelmien lisäksi on RPAS mah-

dollista ruiskuttaa kemikaaleja myös puihin. RPA-laitteiston käyttö vähentää ihmisen 

tekemää työtä ja vähentää altistumista kemikaaleille. (Krishna 2016, 187-200.) 

3.6 Maanäytteiden ottaminen 

Viljavuustutkimuksella selvitetään maan ravinnetila ja tuloksien perusteella voidaan 

tehdä lannoitus- ja kalkitussuunnitelmat. Viljavuustutkimuksen tekemiseen tarvitta-

vat maanäytteet otetaan yleensä pelloilta lapiolla tai näytteenottokairalla. Peltovilje-

lyssä normaalisti maanäytteet otetaan 3–5 vuoden välein ja sen tarkoituksena on 
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peltojen tuottavuuden ylläpitäminen tai nostaminen. Maanäytteitä voidaan ottaa pe-

riaatteessa aina, kun maa ei ole jäässä, mutta paras aika maanäytteen ottamiseen 

on aikaisin keväällä ennen lannoitusta ja syksyllä sadonkorjuun jälkeen. Kasvukau-

della maanäytettä otettaessa vuotuista lannoitetta ei saisi kuitenkaan joutua näyt-

teeseen. Suositeltavaa on ottaa yksi näyte 1–5 hehtaaria kohden ja erikoiskasveilla 

vähän tiheämmin. Lohkon sisäisistä eri maalajialueista tulee ottaa erilliset näyt-

teensä. Pelloista, jotka otetaan viljelyyn, pitää myös ottaa maanäytteet. Näytteet 

otetaan koko muokkauskerroksen syvyydeltä (noin 20 cm) ja siitä poistetaan kivet 

ja roskat. Pohjamaa tulee myös poistaa näytteestä. Näytteen ottamiseen käytetään 

yleensä lapiota tai tarkoitukseen tehtyä kairaa. Lapiolla osanäyte otetaan muok-

kauskerroksen syvyisen suoraseinämäisen kuopan reunasta noin 2 cm vahvuisena 

kaistaleena. Lapiolla otetut osanäytteet sekoitetaan ämpärissä ja pakataan näyte-

rasioihin. Näytteenottokairalla otettuja osanäytteitä ei tarvitse erikseen sekoittaa 

ämpärissä, vaan ne voi suoraan laittaa näyterasioihin. Yksi näyte sisältää vähintään 

seitsemän osanäytettä. (Viljavuustutkimukset, [viitattu 8.10.2018].) 

Viljavuusnäyterasian eli yhden näytteen koko on noin 400 grammaa. Laajempaa 

ravinnetilatutkimusta kohden tarvitsee ottaa kaksi rasiallista näytettä kohden. 

(Maanäytteen otto – Tarvikkeet, [viitattu 8.10.2018].) 
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4 MAANÄYTTEIDENOTTOMULTIKOPTERI 

Jotta maanviljely olisi kannattavampaa, pitäisi viljelysten tuottavuutta saada paran-

nettua. Multikoptereilla kartoituksia ja muita kuvauksia suorittavia yrityksiä on kui-

tenkin jo olemassa ja kaikenlaisia näytteitä saadaan myös niillä kerättyä, kuten il-

masta ja vedestä. Kuitenkaan maanäytteitä ottavaa multikopteria tai yritystä, joka 

ottaisi maanäytteitä multikopterilla, ei ole. 

4.1 Konsepti 

Yritysidea. Yritysidea perustuu maanäytteiden ottamiseen multikopterilla. 

Toiminta-ajatus. Tarjota viljelijöille maanäytteiden otot ja kartoitukset nopeasti.  

Liikeidea. Viljelykseen tarkoitetut RPA-laitteet myydään yleensä pakettina sisältäen 

mahdollisesti myös perehdytyksen laitteiston käyttöön. Yrityksen tuote olisi palvelu, 

josta asiakas voisi tilata erilaisia kartoituspalveluita, eikä asiakkaan tarvitse ostaa 

laitteistoa itselleen. Pääasiakaskuntana olisivat maanviljelijät ja pelloille suoritetta-

vat erilaiset mittaukset ja kartoitukset, joiden avulla pystyttäisiin pienentämään pel-

tojen satovaihtelua sekä vähentämään turhaa kemikaalien käyttöä, ja näin peltojen 

tuottoa saisi kasvatettua. Mahdollisesti myös muut erilaiset näytteet, kuten suonäyt-

teet ja vesistönäytteet, onnistuisivat. Asiakas voisi halutessaan tilata kartoituksen 

pelloille useammankin kerran vuodessa, jolloin kasvua pystyisi hyvin seuraamaan. 

Kartoituksen voisi myös tilata joka vuoden kevääksi ennen muokkauksia. Palvelusta 

mahdollisesti saisi myös ohjeet tarvittaviin toimenpiteisiin. Asiakkaat eivät välttä-

mättä heti hae palvelua, vaan sitä pitäisi ensin käydä kauppaamassa. Uuteen asi-

aan ei tietenkään heti uskota, vaan hyvän palautteen jälkeen tieto palvelusta lähtisi 

todennäköisesti leviämään. Laitteistoa voisi myös käydä esittelemässä, jolloin asi-

akkaat pääsisivät näkemään työn ja tuloksia käytännössä. Jos hyviin tuloksiin, eli 

kustannusten vähenemiseen ja sadon tuoton paranemiseen päästään, olisi palvelu 

viljelijöille hyvinkin arvokas. Viljelijällä voisi olla mahdollisimman automaattinen mul-

tikopteri tai vastaava laite, jolla pystyisi viljelyksiä tarkkailemaan säännöllisesti. Jos 

jotakin poikkeavaa löytyisi, voisi sitten tarkempia tarkasteluja tehdä esimerkiksi kas-

vitautien, tuholaisten tai kuivuuden varalta.  
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Mahdollisesti yritys voisi pyrkiä kehittymään sellaiseksi, että viljelijän tehtäväksi jäisi 

vain valita, mitä viljellä milläkin pellolla, ja palvelusta saisi kaikki peltokohtaiset oh-

jeet tarvittaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteet voisi myös mahdollisesti siirtää suo-

raan työkoneisiin. 

4.2 Maanäytteiden ottaminen multikopterilla 

Maanäytteiden ottaminen multikopterilla tapahtuisi pudottamalla multikopterista 

maanäyteputkia ja noutamalla ne multikopterilla. Ei kuitenkaan ole ollut käytettä-

vissä tietoa, uppoaisiko maanäyteputki maahan ja jäisikö sinne maa-ainesta näyt-

teeksi. 

4.2.1 Maanäyteputken testaamisen teoria 

Maanäytteenottoa pitäisi pystyä testaamaan tiputtamalla maanäyteputkea 50 metrin 

korkeudelta, mutta valitettavasti käytössä oleva laitteisto ei yllä sellaiseen. 50 metriä 

on arvio tarvittavasta pudotuskorkeudesta maanäytteenottoa varten. Ensimmäinen 

ajatus oli korvata tiputuskorkeus massalla ja käyttää tähän potentiaalienergian (1) 

tai liike-energian (2) kaavaa. Näin liike-energia ja potentiaalienergia olisi 250 gram-

man maanäyteputkella 50 metristä sama kuin 10 kilogramman punnuksella 0,8 met-

ristä. Potentiaalienergia tai liike-energia kuitenkin pysyy samana, kun massaa lisä-

tään pudotuskorkeuden pienentyessä. Alla potentiaalienergian ja liike-energian kaa-

vat. 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ     (1) 

(Valtanen 2013, 164) 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2     (2) 

(Valtanen 2013, 164) 

Testeissä massaa on vaikeampi muuttaa, joten yllä olevilla kaavoilla pitää laskea 

massaa vastaava tiputuskorkeus. Potentiaalienergian kaavalla (1) 50 m korkeudella 
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olevan 0,25 kg maanäyteputken potentiaalienergia olisi 122,625 J. Matalammalta 

tiputtaessa pitää potentiaalienergian pysyä samana ja massalle lasketaan pudotus-

korkeus. Esimerkiksi jos massa m olisi 2 kg, saataisiin pudotuskorkeus laskettua 

kertomalla massa putoamiskiihtyvyydellä g (9,81 m/s2) ja jakamalla potentiaaliener-

gia Ep tällä tulolla. Pudotuskorkeudeksi tulisi tällöin 6,25 metriä. Alla kaava (3) pu-

dotuskorkeuden laskemiseen, kun massa ja potentiaalienergia tiedetään. 

ℎ =
𝐸𝑝

𝑚𝑔
     (3) 

Koska kyse on törmäyksestä, pitäisi tarkastella liikemääriä. Liikemäärän (p) yhtälö 

on kappaleen massa (m) kerrottuna kappaleen nopeudella (v). Ensin pitää selvittää 

kappaleen loppunopeus matkan h jälkeen ja se saadaan käyttämällä alla olevaa 

kaava (4).  

𝑣 = √(2𝑔ℎ)     (4) 

(Valtanen 2013. 163) 

Kun g on 9.81 m/s2 ja pudotuskorkeus 50 m, saadaan loppunopeudeksi 31,32 m/s. 

Nyt saadaan liikemäärä laskettua kertomalla kappaleen massa m sen loppunopeu-

della v ja vastaukseksi tulee 7,83 kg * m/s. Alla liikemäärän kaava (5). 

𝑝 = 𝑚𝑣     (5) 

(Valtanen 2013. 165) 

Koska massaa on testeissä vaikeampi muuttaa kuin korkeutta, pitää selvittää mas-

saa vastaava pudotuskorkeus ja liikemäärän tulisi pysyä samana. Alla kaava (6) 

pudotuskorkeuden laskemiseen, kun massa ja liikemäärä tiedetään. 

ℎ =
𝑝2

2𝑔𝑚2
     (6) 

Kun p on 7,83 kg * m/s, g on 9,81 m/s2 ja massa m esimerkiksi 10 kg, saadaan 

pudotuskorkeudeksi 0,031 m. 

Nopeuden muutoksen vaikutusta ei tiedä, joten testejä pitäisi tehdä eri korkeuksilta 

ja niiden tuloksista pitäisi pystyä arvioimaan pudotus 50 m korkeudelta. Testeissä 
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massat ja pudotuskorkeudet muuttuvat, mutta liikemäärät tai potentiaalienergit py-

syvät samoina. Testeissä mitataan maanäyteputken uppoamissyvyys, maanäyte-

määrä, jonka putki kerää ja mahdollisesti putken irrottamiseen maasta tarvittava 

voima. Potentiaalienergiaan ja liikemäärään perustuen tehdään omat pudotustes-

tinsä ja tuloksista pitäisi pystyä päättelemään toimisiko näytteenottotapa. 

4.2.2 Testit 

Testeissä käytettävä näytteenottoputki on teräsputkea, jonka sisähalkaisijan pystyi 

poralla suurentamaan kymmeneen millimetriin. Maahan uppoavan pään sisähalkai-

sija on yhden millimetrin pienempi, joka toivottavasti estäisi putken menemistä tuk-

koon. Maahan tuleva pää on myös teroitettu. Toisessa päässä on M12:n ulkokierre 

ja putken pinnassa on kaiverrettu syvyysasteikko. Näytteenottoputki tulee M12-jat-

komutterilla kiinni M12-kierretankoon, johon voi sitten painot laittaa kiinni. Painoina 

toimivat yhden kilogramman painot. Kuva 5 on maanäyteputken maahan mene-

västä päästä. Kuvasta näkee, kuinka putken sisähalkaisija suurenee noin kolmen 

millimetrin jälkeen teroitetusta päästä. Tämän pitäisi estää putken menemistä tuk-

koon. Valmistus oli hankalaa, koska putken toisesta päästä piti porata melko pitkä 

reikä. Tämä myös vaikutti siihen, kuinka pitkän putken pystyi tekemään. Putken pi-

tuus on 10 cm ennen jatkomutteria.  

 

Kuva 5. Maanäyteputken terävä pää. 
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Kuva 6. Testikalusto. 

Kuvassa 6 näkyvät painot, siniset holkit, jotka keskittävät painot kierretankoon, keit-

tiövaaka näytteen määrän punnitsemiseen, kalavaaka maanäyteputken maasta ir-

rottamiseen tarvittavan voiman mittaamiseen, rullamitta pudotuskorkeuden ja up-

poamissyvyyden mittaamiseen, välineet tulosten kirjaamiseen ja itse maanäytteen-

ottoputki. Kuvassa maanäyteputkessa on kiinni yksi paino. Traktorin kauhasta maa-

näyteputken sai pudotettua viiden metrin korkeudelta. 

Ennen testiä on hyvä punnita pelkkä näyteputki, joka lähtee kierretangosta irti ruu-

vaamalla. Näin ei tarvitse kaapia maanäytettä putken sisältä vaa’alle. Kierretankoon 

laitetaan oikea määrä painoja ja paperille on valmiiksi laskettu oikea pudotuskor-

keus. Painot kiristyvät maanäyteputken jatkomutterin ja kierretangon mutterin väliin. 

Mitalla katsotaan oikea pudotuskorkeus ja maanäyteputki pyritään tiputtamaan 

mahdollisimman suorassa. Sitten maanäyteputken uppoamissyvyys mitataan tai ar-

vioidaan, jos mitta ei mahdu väliin. Kärjen ja jatkomutterin väli on 10 cm ja putkeen 

on myös kaiverrettu viivat senttimetrin välein kärjestä alkaen. Seuraavaksi kiinnite-

tään kalavaaka kierretangon yläpäähän ja varovasti nostetaan maanäyteputki irti 

maasta. Samalla pitää katsoa, mitä vaaka näyttää suurimmillaan. Sitten näyteputki 

ruuvataan irti kierretangosta ja punnitaan sen massa. Näytteen määrä saadaan vä-

hentämällä täyden putken massasta tyhjän putken massa. Kun tulokset on kirjattu 

ylös, pitää näyteputki tyhjentää ennen uutta testiä. 
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Kuvio 2 on pudotuskorkeuksista liikemäärällä ja potentiaalienergialla laskettuna. Ku-

vaajat nousevat hyvin jyrkästi massan ollessa alle kaksi kilogrammaa. 

 

Kuvio 2. Pudotuskorkeuksien kuvaajat. 

Testit sujuivat melko hyvin, mutta pudotuskorkeus rajoitti muutaman testin teke-

mistä. Ensimmäisestä potentiaalienergian kaavalla lasketusta pudotuksesta jäi yksi 

paino pois, mutta maanäyteputki upposi silti painoon asti. Potentiaalienergian testit 

piti jättää tekemättä, sillä kunnollista tulosta ei olisi saanut otettua. Joitakin testejä 

piti tehdä uudestaan, sillä maanäyteputki ei aina tullut kovinkaan suorassa maahan. 

Maa oli märkää testien aikana, koska edellisenä päivänä oli satanut. Maata ei oltu 

viljelty, mutta kasvustoa oli kyllä. Kuva 7 on maanäyteputkien pudotustesteistä ja 

siinä on maanäyteputki maahan uponneena.  
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Kuva 7. Maanäyteputki testissä. 

4.2.3 Mittaustulokset 

Liikemäärällä laskettujen testien uppoamissyvyydet ja näytemäärät ovat melko ta-

saisia. Putki upposi maahan parhaimmillaan 12 cm ja pienimmillään 7 cm. Näyte-

määrä oli suurimmillaan yhdeksän grammaa ja pienimmillään kolme grammaa. Nos-

tovoimalla testissä tarkoitetaan näyteputken maasta irti vetämiseen tarvittavaa voi-

maa, joka kalavaa’alla mitattuna näkyy kiloina. Taulukossa 1 on mittaustuloksia. 

Taulukko 1. Liikemääräkokeen mittaustulokset 

 
 

Koska peltoa ei ollut viljelty, oli hyvä tehdä testejä myös viljellyillä pelloilla. Pelloista 

toinen oli puitu ja toinen oli tuorerehupelto, jossa oli vielä kasvustoa. Tuorerehupel-

lon pinta oli selvästi tiiviimpi kuin muiden testien peltojen. Maanäyteputken massa 

Paino (kg) Korkeus (m) Uppoamissyvyys (cm) Näytemäärä (g) Nostovoima (kg)

0,81 4,76 12 9 9-10

1,869 0,89 9 9 10-11

2,869 0,38 8 4 9-10

3,869 0,21 8 3 9

4,869 0,13 7 5 9-10

5,869 0,09 8 8 11

6,869 0,07 10 8 11

7,869 0,05 8 7 9

8,869 0,04 8 8 13
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oli testeissä 1,869 kg ja tiputuskorkeus 0,89 metriä. Puidulla pellolla uppoamis-

syvyys oli 10 cm ja nostovoima 9 kg. Tuorerehupellolla uppoamissyvyydet olivat 7 

cm ja 8 cm ja nostovoima 10 kg. Myös näytettä tuli ihan hyvin. Yksi potentiaaliener-

gian testi 8,869 kg massalla ja 1,41m korkeudesta upposi painoon asti eli noin 14,5 

cm. Koska maanäyteputki oli vinossa, nostovoima oli yli 20 kg. 

Taulukon 1 korkeimmalta pudotetun testin uppoamissyvyys on selvästi enemmän, 

kuin alempien pudotusten, joten alle 0,8 kg massoilla voisi vielä tehdä testejä. Myös 

pudotuskorkeuksien välillä on suuri rako. 

4.2.4 Lisätestit  

Testeissä käytettiin samoja menetelmiä kuin aikaisemmissakin. Lisäkorkeuden saa-

miseksi traktorin kauhaan piti kiinnittää pitkä lauta, jonka päästä maanäyteputken 

pystyi pudottamaan narusta vetämällä. Tuuli kuitenkin haittasi testien tekemistä, 

mutta yksi testeistä kuitenkin onnistui. Testi oli 0,775 kg:n massalla 5,2 metrin kor-

keudelta ja se upposi 12 cm syvyyteen. Näytettä putkeen jäi yhdeksän grammaa. 

4.2.5 Tulosten pohdinta 

Testit onnistuivat ja tuloksiakin tuli. Koska tulokset pysyivät melko samoina, toimisi 

maanäyteputken pudotus 50 metrin korkeudelta oletettavasti yhtä hyvin. Kuitenkin 

maanäyteputki upposi vielä syvemmälle mitä korkeammalta pudotti, joten 40 – 50 

metrin korkeudelta tiputettuna 0,25 gramman maanäyteputki voisi mennä syvem-

mällekin. Jotta korkeammalta pääsisi pudottamaan, pitäisi olla jonkinlainen nosturi 

ja maanäyteputken tulisi olla pidempi. Maanäyteputken kiinnitys jatkomutterilla toimi 

erittäin hyvin ja putki oli helppo irrottaa. Näytteen tyhjäämiseksi putkesta voisi olla 

jokin työkalu, mihinkä putki ruuvataan kiinni ja siinä olisi mäntä, joka painaisi näyt-

teen ulos. Näytteen tiivistymistä putken sisällä voisi estää reikä, josta ilma pääsisi 

ulos putken mennessä maahan. Myös putken profiili voisi olla C:n mallinen, jolloin 

näyte voisi olla helppo tyhjentää. Näytemäärät olivat suurempia, kuin aiemmissa 
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testeissä, joiden näytemäärät olivat 1–3 grammaa. Putki meni näissä testeissä hel-

pommin tukkoon, jolloin enempää näytettä ei putkeen mennyt. Pudotuskorkeutta voi 

myös laskea, jos putki menee tukkoon, jolloin putki ei mene turhaan maan sisälle. 

Maanäytteeseen tarvittavan määrän selvittämiseksi käytiin Seinäjoen SeiLab:n toi-

mipisteellä. Henkilökunnan mukaan analyysin tekeminen onnistuu puolella maanäy-

terasiallisella ja sitä pienemmälläkin näytemäärällä, mutta pienen näytemäärän ana-

lysoiminen vaatii kuitenkin enemmän työtä. Jos näytteen analysoiminen menee pie-

leen, on suuremmassa näytemäärässä varaa useampaan yritykseen. 

Maanäyterasian tilavuus on noin 400 grammaa. Jos näytettä saisi kerättyä noin kah-

deksan grammaa putkea kohden, tarvitsisi putkilla ottaa osanäytteitä 50 kappaletta 

yhtä maanäyterasiaa kohden. Tämä on melko suuri määrä 1–5 hehtaaria kohden. 

Pienentämällä maanäytteenmäärän puoleen rasialliseen, eli noin 200 grammaan ja 

nostamalla yhden putken keräämään näytemäärän kymmeneen grammaan, saisi 

näytteen otettua 20 osanäytteellä. Näytemäärää saa nostettua todennäköisesti 

maanäyteputkea kehittämällä. 

Näytteenottosyvyyden riittävyys vaatisi vielä testaamista. Tämän pystyisi toteutta-

maan ottamalla samalta alueelta näytteitä perinteisellä tavalla, sekä maanäyteput-

kella ja sitten vertailemalla näytteiden analyysin tuloksia. Osanäytteitä otetaan kui-

tenkin useampia, joka voisi olla korvaava tekijä näytteiden oton syvyydelle. 

4.3 Multikopterin suunnittelu 

4.3.1 Näyteputkien ja ilmatyökalujen luonnokset 

Näyteputkien pitäisi olla yli metrin mittaisia, koska peltojen kasvusto on usein melko 

korkeata. Näytteiden ottaminen kuitenkin yleensä tapahtuu kasvuston ollessa ma-

talaa tai muokkausten jälkeen, joten pituutta ei ehkä niinkään tarvita. Pituuden hyö-

tyinä ovat kuitenkin todennäköisesti parempi vakaus maanäyteputken tippuessa, 

noutaminen tapahtuisi korkeammalla maan pinnasta ja putki on mahdollista hakea 

multikopterilla korkeasta kasvustosta. Haittana on vaikeampi kuljetettavuus multi-

kopterilla. Maanäyteputken päässä voisi olla sählypallo, josta maanäyteputki pysyy 
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lentotyökalussa kiinni ja mahdollisesti siitä myös poimitaan pellolta. Huomiovärilli-

nen sählypallo myös erottuisi hyvin pellosta. Valitsin pallon, koska muodolle on mah-

dollisesti helppo kehittää pudotin ja poimintalaite. Muoto voisi myös toimia va-

kaimena maanäyteputken pudotessa, jolloin se osuisi suorassa maahan. Maanäy-

teputken varsi voisi olla lasikuitua, jossa on kierre maanäyteputken kiinnittämistä 

varten. Maanäyteputki voisi olla ruostumatonta terästä, jolloin sitä ei tarvitsisi pin-

noittaa. Jos maanäyteputket ovat liian lujassa maassa kiinni, voisi putken päällä olla 

jonkinlainen kuori, joka jäisi maahan nostettaessa. Kuoren pitäisi olla tietenkin maa-

tuva. 

 

Kuva 8. Maanäyteputkien pudottimen luonnos. 

Kuvassa 8 on luonnos maanäyteputkien pudottamiseen käytettävästä lentotyöka-

lusta. Maanäyteputki pysyy kiinni työkalussa sählypallosta. Pudottaminen tapahtuisi 

punaisen nuolen osoittamalla vapauttimella, joka punaisen pisteen ympärillä pyö-

rähtää myötäpäivään vapauttaen alimman maanäyteputken ja estäen samalla toista 

putoamasta. Maanäyteputken pudottua vapautin palaa alkuperäiseen asentoonsa 

ja uusi maanäyteputki tulee pudonneen tilalle. Multikopterin ilmaan nousu maanäy-

teputkien kanssa tapahtuisi pitkillä jaloilla, jonkinlaisesta telineestä tai putket olisivat 

taitettuina kuvassa alaosa oikealle päin ja suoristuisivat ilmassa. Maanäyteputket 

voisivat olla limittäin telineessä, jolloin telineen ei tarvitsisi olla niin pitkä.  
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Kuva 9. Maanäyteputken pudottimen toinen malli. 

Kuvassa 9 on toinen malli maanäyteputkien pudotustyökalusta, jossa putket kulje-

tetaan vaakatasossa. Maanäyteputken pudotus tapahtuu punaisen nuolen osoitta-

malla vapauttimella, joka pyörähtää myötäpäivään punaisen pisteen ympärillä. Maa-

näyteputken pää lähtee putoamaan alas ja koska vapautin ei pidä putkea enää vas-

taan, pääsee myös pallon puolinen pää putoamaan. Pallon puoleisen rampin muo-

don takia uusi maanäyteputki tulee pudotetun tilalle. Kuvan Rampin muoto ei ole 

välttämättä täysin toimiva, mutta siitä näkee toiminnan periaatteen. Putket voisivat 

olla tässäkin telineessä limittäin, jolloin teline olisi hieman matalampi. Pudottimeen 

tulisi mahtua yli kymmenen maanäyteputkea, jolloin yhdellä lennolla saisi pudotet-

tua yhden näytteen ottamiseen tarvittavan määrän maanäyteputkia. Näyteputkien 

mittasuhteet eivät kuvassa ole oikeat.  

Näyteputkien hakemiseen tarkoitettuun ilmatyökaluun ei ole luonnoksia, mutta tar-

koituksena olisi saada ainakin puolet näytteeseen tarvittavista maanäyteputkista ha-

ettua kerrallaan. Putken palloon pitäisi pystyä tarttumaan ja poimitut putket eivät 

saisi haitata poimimista. Maanäyteputken muotoilulla pystyy vaikuttamaan siihen, 

kuinka lujassa se maassa on irrotettaessa. Työkalulla pitäisi pystyä pyöräyttämään 

ja heiluttamaan maanäyteputkea, jotta se mahdollisesti irtoaisi maasta helpommin. 

Multikopterin käyttäytymistä ei tiedä maanäyteputkea vedettäessä irti maasta, mutta 

todennäköisesti se pyrkisi pitämään itsensä suorassa. Nostopisteen tulisi olla mah-

dollisimman keskellä multikopteria, jotta kuorma jakautuisi mahdollisimman tasai-

sesti moottoreille. Työkalussa voisi olla vinssi, jolla maanäyteputkia nostaisi, mutta 
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vinssin tartuntaa voisi olla hyvin hankalaa käyttää multikopterista. Parempi ratkaisu 

voisi olla käyttää jonkinlaista vartta, joka ottaa maanäyteputken pallosta kiinni tai 

ohjaa tartuntalaitetta. Ohjaamisen voisi toteuttaa FPV-kameran kautta ensiksi, 

mutta myöhemmin se pitäisi saada toimimaan automaattisesti, jotta toiminta olisi 

nopeampaa.  

4.3.2 Pohjaratkaisun suunnittelu ja voimanlähteen valinta 

Suunnittelu alkoi luonnoksilla siitä, kuinka RPA:n komponentit tulisi sijoiteltua ja 

miltä runko voisi näyttää. RPA:n päätarkoitus olisi pystyä kuljettamaan, pudotta-

maan ja noutamaan useita näyteputkia kerralla, jotka ovat melko pitkiä. Mahdolli-

simman pitkän lentoajan takia RPA:han tulisi saada mahdollisimman isot potkurit ja 

mahdollisesti myös polttomoottori. Markkinoilla on erilaisia RC-käyttöön tarkoitettuja 

polttomoottoreita, multikoptereiden generaattoreita ja muita ratkaisuja. Akkujen 

käyttö voisi kuitenkin olla yksinkertaisin ratkaisu, vaikka polttoaineet ovat akkuja pa-

rempia energiatiheydeltään. Polttomoottorin käytössä olisi omat haasteensa, kuten 

tärinän vaimennus, mahdolliset sytytyksen aiheuttama häiriöt RPA:n elektroniikalle 

ja mahdollisesti se vaatii enemmän huoltoa. Voihan multikopterin muuttaa myöhem-

min toimimaan polttomoottorilla.  

Yleensä multikoptereissa kuorma on sijoitettuna rungon alle vakauttamaan kopteria 

laskemalla sen painopistettä ja jotta kuorma jakautuisi tasaisesti moottoreiden kes-

ken. Tässä multikopterissa lentotyökalut ovat kuitenkin sijoitettuna koneen taka-

osaan ja niiden liittämiseksi olisi rungossa ja työkalussa oltava pikakiinnike. Pika-

kiinnike mahdollistaisi erilaisten lentotyökalujen helpon vaihdon. Rungon pohjarat-

kaisuksi muodostui lopulta X:n ja H:n hybridi runko. Jotta moottoreiden välisen kes-

kipisteen sai lähelle kuormaa/lentotyökalua, piti taaemmista moottorivarsista tehdä 

pidemmät, kuin edessä olevista. Kuvassa 10 on multikopterin pohjaluonnos.  
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Kuva 10. Multikopterin pohja. 

Keskellä oleva merkki on moottoreiden kautta menevän ympyrän kehän keskipiste, 

eli moottoreiden keskipiste. Rungon koko on arvioitu riittävän näyteputkille ja paino-

luokan tulevan olemaan noin kymmenen kilogrammaa. Kuvasta näkee potkureiden 

suunnitellun koon ja kuinka pitkiä suunnilleen taaemmat moottorivarret ovat. Hait-

tana suuresta moottorien välisestä etäisyydestä voi olla, että kopteri ei ole kovin 

ketterä ja pidempi varsi lisää vääntöä rungon kiinnikkeeseen ja itse runkoon. Koska 

multikopterin painopisteen sijainti muuttuu kuorman painon mukaan, olisi hyvä, jos 

sitä pystyisi säätämään. Painopisteen säätämisen saisi toteutettua tekemällä akku-

jen kiinnikkeistä siirrettävät, jolloin kuormituksen saisi jaettua tasaisemmin mootto-

reiden kesken. Pienen neliön kohdalle olisi tarkoitus sijoittaa rungon lisäksi multi-

kopterin elektroniikka ja kamera. Potkureiden pituudeksi on kuvassa laitettu 600 

mm, joka on noin 24 tuumaa. Multikopterin olisi voinut toteuttaa neljällä roottorilla, 

mutta kuudella roottorilla saavutettaisiin kuitenkin parempi vakaus ja kuorman-

kantokyky. Kuudella roottorilla kuitenkin jäisi potkureiden välille vähemmän tilaa ja 

roottorien varsia pitäisi olla kaksi enemmän, joten kahdeksanroottorinen ja nelivar-

tinen runkoratkaisu vaikutti sopivalta. Suunnittelussa käytetään Autodesk Inventor 

2016-mallinnusohjelmaa, jolla pystyy myös testaamaan osien kestävyyttä. Lujuus-

testien perusteella pystyy myös poistamaan tarpeetonta materiaalia mallinnuksista 

ja näin säästämään painossa. 
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4.3.3 Roottorivarsien mallinnus ja suunnittelu 

Mallintaminen alkoi roottoreiden varsista paperille piirrettyjen luonnosten avulla. Ra-

kenne on kaksiputkinen, koska se voisi olla tukevampi ja mahdollista valmistaa la-

sikuituputkesta. Kaksiputkisesta varresta tuli kuitenkin luovuttua, koska putkien vä-

liin olisi pitänyt tehdä jonkinlainen tukiratkaisu rungon kiinnityskohdan lähelle ja kah-

den ohuemman putken hinta oli melkein sama kuin yhden vahvemman putken. La-

sikuituputken käytöstä luovuttiin, koska hiilikuituputki on kevyempää. Kuvat 11 ja 12 

ovat viimeisimmästä kaksiputkisesta roottorivarresta. 

 

Kuva 11. Kaksiputkinen roottorivarsi. 

 

 

Kuva 12. Kaksiputkisen varren moottorikiinnitys. 

Kuvissa olevat siniset moottorit on kiinnitetty alumiiniseen pohjalevyyn. Pohjalevy-

jen kiinnitys putkiin on kuvassa toteutettu 3D-tulostamalla valmistetuilla kappaleilla, 
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joista sisempi olisi liimattuna putkiin. Uloimman kappaleen irrottamalla saisi mootto-

rin helposti irti. 

 

Kuva 13. Kaksiputkisen varren kuormitus. 

Kuormitustesteissä runkoon kiinni tuleva osa on kiinteänä ja kuormitus tapahtuu 

moottoreiden kautta yhteensä 120 N:n voimalla. Kuva 13 on kuormitustestistä. Osat 

kestivät hyvin, mutta rungon lähelle putkiin muodostui suuri kuormitus. Kuvassa pu-

naisella näkyvissä kohdissa rasitus on 104 MPa. Helpoin tapa voisi olla laittaa put-

ken sisään vahvike tai ulkoinen tuki. Putken ulkohalkaisija on 20 mm ja sisähalkai-

sija 18 mm. 

Yksiputkisen roottorivarren suunnittelun alkoi etsimällä saatavilla olevia vahvempia 

hiilikuituputkia ja testaamalla niitä kuormitusohjelmalla. Kuormitusohjelmalla 120 

N:n voimalla testattuna 38 mm ulkohalkaisijalla ja 1,5 mm seinämävahvuudella 

oleva 700 mm pitkä putki vaikutti sopivalta. Koska testikuormitus on ylimitoitettu, 

voisi pienemmällä ulkohalkaisijalla oleva putki myös toimia. Varsien pitää kuitenkin 

olla riittävän jäykkiä, ettei multikopteri ole epävakaa ilmassa. Jäykemmät varret 

mahdollistavat myös isompien kuormien nostamisen. Roottorivarret voisivat olla 

myös vahvemmat lähempänä runkoa, missä kuormitus on suurempi. Holkeilla voisi 

pienentää hiilikuituputken kokoa moottorivarren osassa, jossa kuormitus on vähäi-

sempi. Kuva 14 on yksiputkisen roottorivarren moottoripidikkeestä.  
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Kuva 14. Yksiputkisen varren moottoripidin. 

Moottoreiden aiheuttamaa värinää saisi vaimennettua jättämällä tilan vaimenninma-

teriaalille moottoreiden pohjalevyjen ja moottoripidikkeiden väliin. Vaimenninmateri-

aalina voisi toimia kumi- tai silikoniletkun palat. Kiinnitys moottorivarteen tapahtuisi 

siten, että rungon puolinen pidike olisi liimattuna varteen ja ulompi olisi kiinni avat-

tavalla kiinnityksellä. Moottorivarren päässä voisi olla vahvike holkki, jossa olisi 

kierre pidikkeen kiinnitykseen. Kiinnityksen varmistamiseksi voisi pitimissä olla 

myös jokin mekaaninen kiinnitys, kuten sokkatappi. Jokin suoja moottoreiden ym-

pärille voisi myös olla hyvä estämään kuljetusten aikaiset vahingot. Suoja ei saisi 

kuitenkaan haitata moottoreiden jäähdytystä. Mahdollisesti myös moottoripitimissä 

olisi paikat moottoreiden ESC:lle. Johdot moottoreille saisi vietyä putken sisällä.  

Suuren koon vuoksi multikopteria voisi olla hankala kuljettaa, joten moottorivarret 

pitäisi pystyä taittamaan kasaan kuljetusta varten. Markkinoilla on valmiita saranoita 

erilaisiin moottorivarsiin, joten niitä ei välttämättä kannata itse valmistamaan. Sara-

noiden sijainnit tulisi katsoa siten, että multikopteri menisi mahdollisimman peineen 

tilaan ja olisi helppo kuljettaa. Liian lähelle runkoa saranoita ei kuitenkaan kannata 

sijoittaa lisääntyvän momentin takia. Moottorivarsien 38 mm halkaisija voi vaikeut-

taa saranoiden löytämistä, joten parempi putkikoko voisi olla 35 mm tai pienempi 

valmistettavuuden kannalta. 
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4.3.4 Rungon suunnittelu 

Multikopterin rungon tulisi olla jäykkä ja kestää vääntöä, joten luonnoksissa sijoitet-

tiin rungon keskelle 38 mm putki vahvikkeeksi. Hiilikuituputkeen pelkästään on 

huono kiinnittää lisälaitteita ja roottorivarsia, joten se tarvitsee ympärilleen raken-

teen kiinnittämistä varten. Hiilikuituputkeen ei saisi tehdä reikiä, koska se vaikuttaa 

rakenteen kestävyyteen. Ratkaisuksi muodostui laittaa putken päälle ja alle hiilikui-

tulevyt. Putket tulisivat kiinni alumiinisilla kiinnikkeillä, jotka voisi mallinnettuina siir-

tää multikopterin pohjaratkaisun luonnoksen päälle. Seuraavaksi on kuvia runkole-

vyn reikien ja kiinnikkeiden sijoittelusta. Kuvassa 15 on vain runkolevyn toinen puoli, 

joka sitten peilataan. Näin puolista tulee samanlaiset ja muokkaaminen on helpom-

paa. 

 

Kuva 15. Runkolevyjen pohja. 
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Kuva 16. Runkolevy. 

Isot reiät kuvassa 16 ovat painon vähentämiseksi ja johtoja varten. Seuraavassa 

mallissa on alumiiniset kiinnikkeet korvattu 3D-tulostettavilla osilla. Tämä keventää 

rakennetta ja mahdollistaa paremman muokattavuuden. Rakenne pitäisi pystyä val-

mistamaan 3D-tulostamalla kahdesta puolikkaasta tai sitten yhtenä kappaleena. 

Puolikkaiden etuna olisi, ettei tukirakennetta tarvitsisi tulostaa. Kuvassa 17 on en-

simmäinen rungon 3D-osa. Mallissa on ylimääräisiä reikiä johtoja varten ja sitä seu-

raavassa kuvassa osat paikoillaan rungossa. Runko ilman roottorivarsia ja muuta 

painaisi noin 900 grammaa, josta pulteista kertyy 320 grammaa ja runko-osista 310 

grammaa. Painon vähentämiseksi voisi pulttikokoa pienentää. Kuvien pulttikoko on 

M6. 

 

Kuva 17. Rungon 3D-osa. 
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Kuva 18. Runko 3D osilla. 

 

Kuva 19. Runko pitkällä keskiputkella. 

Kuvassa 18 on runko 3D-osilla ja kuvassa 19 on runko 3D-osilla, joihin sopii pitkä 

rungon keskiputki. Pitkän keskiputken tarkoituksena on lisätä rungon jäykkyyttä ja 

kiinnityspinta-alaa. Mallinnusohjelmalla tehdyissä lujuustesteissä 120 N;n kuormalla 

runko kesti hyvin ja taipuminen oli pientä. Suurimmat kuormitukset olivat aluslevyjen 

alueilla. Isommilla aluslevyillä ja pulttien etäisyyttä toisistaan kasvattamalla saisi 

rungon kestävyyttä parannettua. Tähän malliin mallinnetaan myös myöhemmät kiin-

nitykset akuille, lentotyökaluille ja muulle elektroniikalle. Kuvasta on jäänyt muutama 

aluslevy puuttumaan. 
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3D-osissa on todennäköisesti ylimääräistä materiaalia, jota poistamalla saisi painoa 

vähennettyä. Lopulliset testit kuitenkin pitäisi tehdä valmistetuilla osilla ennen len-

toja, jotta todelliset heikot kohdat saisi selville. Mallinnusohjelmalla ei myöskään saa 

materiaaliksi valittua 3D-tulostetta, vaan materiaalit ovat kiinteitä. 3D-tulostettaessa 

pystyy valitsemaan eri täyttömäärien ja täyttörakenteiden välillä, joten isonkin osan 

saa melko kevyenä tulostettua.  

4.3.5 Työkalurunko ja pikakiinnike 

Koska lentotyökalujen tulisi olla helposti vaihdettavissa, pitäisi niille olla erillinen 

runko. Multikopterin ja työkalun rungon välissä tulisi olla myös pikakiinnike. Suun-

nittelu alkoi pikakiinnikkeestä ja monien luonnoksien jälkeen sopivalta vaikuttava 

yksinkertainen ratkaisu löytyi. Kiinnike täytyisi myös saada tukevasti kiinni runkoon 

ja rungon mitat määräävät työkalun rungon koon, joten mallintaminen alkoi rungon 

kiinnityksestä. Kuva 20 on mallinnetusta rungon pikakiinnikkeestä. Levyosa on 3 

mm alumiinia ja tapit ovat myös alumiinia. Tapit tulisivat levyosaan kiinni hitsaa-

malla. Osien materiaalina voisi myös olla tavallinen tai ruostumaton teräs, jos alu-

miini osoittautuisi liian pehmeäksi. Levyosa voi myös olla rungon hiilikuitulevyjen 

ulkopuolella. 

 

Kuva 20. Rungon pikakiinnike paikallaan. 
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Kun kiinnikkeet olivat paikallaan rungon kokoonpanossa, sai niistä mitat työkalurun-

golle. Työkalurungon olisi tarkoitus olla kaikilla työkaluilla sama ja jokaisessa työka-

lurungossa olisi aina työkalukohtaiset kiinnitykset. Työkalurungon materiaaliksi tuli 

alumiini, koska siitä on hyvin saatavilla erilaisia profiileja ja se on kevyttä ja hitsatta-

vissa. Seuraava kuva on mallinnetusta työkalurungosta lukitusosien kanssa. Ku-

vassa punaiset osat ovat lukitusosat, jotka tulevat kiinniketappien uriin. Siniset osat 

ovat varmistimia. Kuvassa 21 oleva vasemmanpuoleinen varmistin on lukitus asen-

nossa ja oikeanpuoleinen varmistin on auki asennossa. Lukittuna sininen osa tulee 

neliöputken päälle estäen lukitusosan liikkeen alaspäin ja lukon aukeamisen. Sini-

nen osa olisi jousiterästä. Oikeanpuoleinen sininen osa menee kuvassa kappaleen 

sisään, mutta todellisuudessa sininen osa taittuisi neliöputken päälle. Neliöputket 

olisivat hitsattuina toisiinsa. 

 

Kuva 21. Työkalurunko. 

Kuva 22 on pelkästä lukitusosasta. Värit on lisätty helpottamaan lukituksen toimin-

nan hahmottamista. Neliöputken sisälle saisi myös mahtumaan jousen ja painona-

pin lukituksen käyttämiseksi, mutta sen käyttö vaatisi kummankin käden. 
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Kuva 22. Lukitusosa ja varmistin. 

4.3.6 Akkukotelot 

Pitkän lentoajan vuoksi tulisi akkujen olla mahdollisimman suuria. Kuusikennoiset 

eli 6S 22000 mAh:n Li-Po-akut olivat suurimmasta päästä mitä myynnissä oli. Ak-

kuja multikopterissa olisi kaksi ja ne olisivat kytkettynä sarjaan, joten akut vastaisivat 

yhtä 12-kennoista akkua. Painoa akuista kertyisi yhteensä yli viisi kilogrammaa, jo-

ten niiden kiinnityksen täytyisi olla tukeva. Akut ovat myös melko kalliita, joten niiden 

olisi hyvä olla suojassa. Yleensä akku tai akut ovat sijoitettuna multikopterissa run-

gon keskelle lähelle painopistettä. Tässä tapauksessa kuitenkin multikopterin kes-

kellä ei ole akuille tilaa, joten akut tulisi sijoittaa rungon sivuille. Akkukotelon suun-

nittelu alkoi runkoon tulevasta kiinnikkeestä. Kiinnitys runkoon olisi samanlainen 

kuin lentotyökaluilla. Koska kiinnike tulee hiilikuitulevyjen päälle, aluslevyjä ei vält-

tämättä tarvita. Sama ratkaisu voisi toimia myös lentotyökalujen kiinnityksen 

kanssa. Kuva 23 on akun kiinnikkeestä. 
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Kuva 23. Akun kiinnike. 

Koska painopisteen paikka kyseisessä runkorakenteessa muuttuu käytetyn ilmatyö-

kalun painon mukaan, akkujen sijaintia olisi hyvä voida muuttaa lähemmäksi etu-

osaa tai perää. Näin painopistettä pystyisi säätämään lähemmäksi roottorien välistä 

keskipistettä. Kiinnitysratkaisun pitäisi myös olla melko yksinkertainen. Akku voi-

daan sijoittaa monella tavalla ja mallinnukset tuli tehtyä vaaka- ja pystymallisesta 

akkutelineestä. Telineet ovat alumiinilevyä ja ovat kotelomaisia. Niitä tehdessä tuli 

kuitenkin idea sijoittaa akut vinoon, jolloin ne sopivat paremmin runkoon. Kuva 24 

on kyseisestä akkutelineestä. Kuvassa akun päällä oleva lipallinen levyosa on hit-

sattuna akun takana näkyvään lukitinlevyyn, joka toimii samalla periaatteella kuin 

työkalurungon pikakiinnike. Lipan kohdalta tulisi myös remmi akun ja telineen ym-

pärille. Akkutelineiden paikkaa voidaan myös vaihtaa keskenään, jolloin painopis-

tettä saa siirrettyä eteen tai taakse. Akut voidaan myös sijoittaa omaan työkalurun-

koon multikopterin takaosaan, kun lennetään ilman lentotyökaluja tai lentotyökalut 

kiinnittyvät multikopterin sivuille. Kotelo ei peitä akkua kokonaan, jotta se olisi hel-

pompi vaihtaa. Kylmemmällä säällä lennätettäessä voisi umpinainen kotelo olla pa-

rempi tai akun päälle voi suunnitella jonkinlaisen lämpöeristeen. 
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Kuva 24. Vino akkuteline. 

4.3.7 Kamera ja elektroniikka 

Ohjaamiseen käytettävän FPV-kameran ja kameran gimbaalin paikka on multikop-

terin keulassa. Lennonohjain ja ohjaimen vastaanotin olisi rungon päällä. Elektro-

niikka tulisi sijoittaa tiiviiseen koteloon, ettei ulkotyöskentely vaurioita niitä. ESC:t 

olisivat mahdollisesti sijoitettuna lähelle moottoreita. Kuvassa 25 on mallinnettuna, 

miltä kiinnityspaikka kameran gimbaalille voisi näyttää.  

 

Kuva 25. Gimbaalin telineen malli. 
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4.3.8 Multikopterin jalat 

Jalkojen olisi hyvä taittua lennon ajaksi, mutta niiden tulisi myös olla yksinkertaiset 

ja kevyet. Jalkojen ohjauksen toteutus myös toisi lisää painoa, joten ajatuksesta voi 

olla parempi luopua. Jalat voisivat olla kiinni työkalurungossa, jolloin niiden pituus 

olisi sopiva ilmatyökalulle. Rungossa voisi myös olla jalat, jotka suojaisivat potku-

reita. Lentoonlähtö voisi pitkien maanäyteputkien kanssa tapahtua tarkoitukseen so-

pivalta alustalta, jolloin pitkiä jalkoja ei tarvitsisi olla. Alusta pitkille maanäyteputkille 

voisi olla tynnyrin kaltainen, jolloin multikopterin roottorivarret olisivat tynnyrin reu-

noja vasten. 

4.3.9 Potkurit, moottorit ja ESC 

Potkurit. Potkureiden valinta vaikuttaa moottoreiden valintaan ja moottoreiden va-

linta ESC:n valintaan. Moottorit ja ESC:t yhdessä vaikuttavat akuston valintaan. On 

otettava huomioon, että multikopterin koko paino on potkureiden ja moottoreiden 

varassa, joten osien ja niiden välisten kiinnitysten on oltava kestäviä. Potkureiden 

on oltava vahvoja jouston ja siten värähtelyn välttämiseksi, sekä myös kevyitä. Jos 

runko alkaa potkureiden takia värähdellä harmonisesti lennonohjaimen kanssa, voi 

multikopteri alkaa heilua hallitsemattomasti. Yleisesti pienet potkurit pyörivät nope-

asti ja isot potkurit hitaasti. Liian suuri kehänopeus voi aiheuttaa kavitaatiota potku-

reiden kärjissä. Parhaan hyötysuhteen saavuttamiseksi tulisi potkureiden pyöriä 

mahdollisimman nopeasti, kuitenkaan aiheuttamatta kavitaatiota. Potkuria pyörittä-

mällä saadaan aikaiseksi korkea- ja matalapaineiset alueet. Liian nopeasti pyörivä 

potkuri voi myös osua omaan matalapaineiseen alueeseensa, mikä huonontaa sen 

hyötysuhdetta, multikopterin vakautta ja nostovoimaa. Kavitaatioiva potkuri voi 

myös pirstoutua aiheuttamistaan shokkiaalloista. Liiallinen kehänopeus voi myös ai-

heuttaa äänivallin rikkoutumisen, mikä aiheuttaa shokkiaallon. Potkureissa on 

yleensä ilmoitettuna halkaisija, nousu tuumina yhtä kierrosta kohden (pitch) ja pyö-

rimissuunta. ECalc:n multikopterilaskurissa on myös ilmoitettuna eri valmistajien 

potkureiden hyötysuhteita ja sitä parempi hyötysuhde on mitä lähempänä kerroin on 

yhtä. (Audronis 2014, 34-36.) 
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Runko on suunniteltu siten, että siihen mahtuisi mahdollisimman isot potkurit, jotka 

ovat 24-tuumaiset tai jopa sitä pidemmät. Potkureiden ja rungon väliin on kuitenkin 

hyvä jättää tilaa paremman hyötysuhteen saavuttamiseksi. Mallinnuksissa potkurit 

ovat 24-tuumaiset, mutta niiden tilalle mahtuisi 26-tuumaisetkin. Potkurikoon kas-

vattaminen lisäisi lentoaikaa parilla minuutilla.  

Moottorit. Moottoreiden ja potkureiden hyötysuhteen saa selville testaamalla niitä 

multikopterissa itsessään tai testipenkissä, jossa mitataan potkureiden aiheuttama 

työntövoima eri kierrosnopeuksilla ja moottorin virrankulutus. Multikopterilaskurilla 

voidaan kuitenkin selvittää ennen osien hankkimista, mikä potkuri- ja moottoriyhdis-

telmä olisi hyvä vaihtoehto. Ohjelma laskee annetuista tiedoista maksimilentoajan, 

moottoreiden kuormituksen, lämpötiloja ja muita hyödyllisiä tietoja. Arvoja muutta-

malla saadaan selville optimaaliset moottoreiden ja potkureiden arvot. Multikopteri-

laskurilla kokeilemalla sai selville tarvittavan KV-alueen moottoreille, joka on 110–

150 KV riippuen multikopterin lopullisesta painosta. KV-arvo kuvaa moottorin pyöri-

misnopeutta jännitettä kohden ilman kuormaa, eli rpm / V. Korkean väännön eli ma-

talan KV-arvon omaavissa moottoreissa on parempi hyötysuhde.  

Moottorivalmistajia on monia ja toteutuksissa on suuriakin eroja. Laadukkaat moot-

torit ovat kalliita ja kalliidenkin moottoreiden välillä on paljon eroja. Valmistajakoh-

taisia eroja on esimerkiksi magneeteissa, käytetyissä laakereissa ja niiden mää-

rässä, moottorin akselin kiinnityksissä, käämityksessä ja liimoissa. Moottorit voivat 

olla myös erittäin hankalia, ellei jopa mahdottomia, purkaa laakerien vaihtoa varten. 

Laakerit voivat olla laadukkaita japanilaisia, mutta ilman pölysuojia, jolloin lika pää-

see laakereihin. Moottorin jäähdytyksen on oltava hyvä, jotta hyötysuhde pysyisi 

hyvänä. Kuumentunut moottori voi myös aiheuttaa muita vaurioita, kuten magneet-

tien liimaukset voivat irrota. 

4.3.10 Laskuri ja lentoaika 

Kun multikopterilaskuriin laittoi 12 kg multikopterin kokonaismassaksi, rungon 

kooksi 1300 mm, 8 moottoria koaksiaalisesti, 22000 mAh 12s akkupaketin, KDE:n 

135 KV moottorit ja KDE:n 24 tuuman potkurit, tuli maksimi leijunta-ajaksi 37 mi-

nuuttia. Tämä vaikuttaa hyvältä, mutta laskurin mukaan kaikkea tekniikkaa ei saa 



55 

 

mahtumaan 12000 grammaan. Yksi moottori pelkästään painaisi 555 grammaa, jo-

ten niistä pelkästään tulisi painoa 4440 grammaa ilman johtoja. Tekniikan lisäämi-

nen nostaa painoa, joten moottorimäärän vähentäminen on järkevä ratkaisu. Vä-

hentämällä moottorien määrää puolella, tuli leijunta-ajaksi 32 minuuttia. 

Kun mallinnetun multikopterin massan laskee mallinnusohjelman osalistasta, tulee 

rungolle kiinnikkeiden kanssa massaksi 1,73 kg ja maanäyteputkien työkalun massa 

on 0,4 kg. Akkujen massa on 5,3 kg, neljä moottoria painaa 2,222 grammaa, ESC:t 

320 grammaa ja potkurit 720 grammaa. Kaikenlaista vielä puuttuu, mutta massaksi 

näistä tulee jo 10,67 kg. Jos multikopteri kuljettaisi vielä kymmentä 250 gramman 

maanäyteputkea, olisi kokonaismassa jo 13,19 kg. Kun laskuriin syöttää tämän 

massan, tulee leijunta-ajaksi 26 minuuttia. Aika ei ole huono, mutta laskurilla voi 

kokeilla, kuinka muutokset vaikuttavat lentoaikaan. Esimerkiksi akkukapasiteetin 

pienentäminen voi vähentää jopa muutaman satasen akuston hinnasta, vaikka len-

toaikaan vaikutus olisi melko pieni. Laskurilla myös voi huomata, että akkukapasi-

teetin tuplaaminen ei kaksinkertaista lentoaikaa. Työkäytössä akkuja pitää olla 

melko monta, joten rahallinen säästö olisi melko suuri. Kun tarvittavat lentoajat tie-

detään, pystytään akkujen koko optimoimaan, sillä lyhyitä lentoja varten ei kannata 

käyttää suurinta akkua. Potkurikoon kasvatus tuo myös muutaman minuutin lisää 

lentoaikaa. 

Mission Planner -nimisellä ohjelmalla pystyi testaamaan reitin tekemistä maanäyte-

putkien pudottamista varten. Reitillä on 20 pistettä, jotka kuvaavat maanäyteputken 

pudotuspaikkoja. Osanäytteiden määrä riittää yhteen näytteeseen, jos yhdestä put-

kesta saatava maanäytteen määrä olisi kymmenen grammaa. Kuvassa 26 olevan 

pellon koko on noin 3,2 hehtaaria ja lentoreitillä on pituutta 0,95 km mukaan lukien 

nousu ja lasku. Jos multikopterin nopeus olisi seitsemän metriä sekunnissa, menisi 

reitin lentämiseen aikaa 2,3 minuuttia. Nousuissa ja käännöksissä kuitenkin menee 

enemmän aikaa, joten viisi minuuttia voisi riittää hyvinkin. Jos multikopteriin mahtuisi 

kerralla kymmenen maanäyteputkea, pitäisi tehdä kaksi lentoa. Työn multikopteri 

on kuitenkin melko suuri, joten se ei ole kovin ketterä. Maanäyteputkien hakemi-

sessa on taas monia kiihdytyksiä ja nostoja, jotka ottavat enemmän aikaa, mutta 

lentokorkeus on melko matala. Todellisuudessa lentoaika voi olla pidempi tai lyhy-

empi, sillä multikopterilaskuri on vain suuntaa antava.  
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Kuva 26. Lentoreitti pellolla. 

4.3.11 Parannuksia 

Lentoaikaa voisi pidentää multikopterin massaa vähentämällä, potkurikokoa kasvat-

tamalla, lisäämällä potkureiden ympärille ilmanohjaimet ja käyttämällä polttomoot-

toria. Jos polttomoottoria käyttäisi pyörittämään potkureita esimerkiksi hihnanväli-

tyksellä, pitäisi käyttää kuusipotkurista multikopteria. Polttomoottoria pystyy myös 

käyttämään generaattorina, jolloin sen sijoituspaikka on hieman vapaampi. Multi-

kopterin takaosa olisi generaattorille hyvä paikka, mutta tila on varattuna lentotyö-

kaluille. Generaattori pitää sijoittaa mielellään kauas elektroniikasta häiriöiden takia, 

joten paras paikka voisi olla keskirungon alla. Lentoaika kuitenkin vaikuttaisi riittä-

vältä akuillakin, joten polttomoottoria ei vielä tarvitse olla. Polttomoottori voisi olla 

kuitenkin muutamaa akkusarjaa halvempi, mutta huollon tarve nousee. Jos multi-

kopterissa pitäisi käyttää generaattoria, voisi se olla edullisempaa rakentaa itse. Täl-

löin myös varaosat voisivat olla edullisempia. 

Painon vähentämiseksi keskirungon pystyisi tekemään kokonaan 3D-tulostamalla, 

hiilikuidusta tai 3D-tulostamalla hiilikuitufilamentista. 100 %:n täytöllä 3D-tulostetun 

runko-osan massa olisi noin 180 grammaa ja 50 %:n täytöllä 108 grammaa, joten 

niistäkin saisi massaa vähennettyä.  Levyosia voisi myös ohentaa ja moottorivar-

sissa voisi käyttää vahvempaa putkea lähellä runkoa ja kevyempää kauempana 
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rungosta, koska lähempänä runkoa on suurempi kuormitus. Varret voisivat olla 

myös halkaisijaltaan suurempia, mutta materiaali olisi ohuempaa. 

Potkurien kokoa kasvatettaessa pitää runkoakin kasvattaa, ettei potkurit osu lento-

työkaluun. Suurempi potkurikoko voisi olla 30 tuumaa ja 135 KV:n moottorit voisivat 

olla riittävät niille, mutta multikopteri laskurin mukaan 90 KV olisi parempi. Nykyisen 

rungon koko on 1300 mm, joten 1500 mm voisi olla riittävä suuremmille potkureille. 

Näyteputkien pudottamiseen ja noutamiseen voisi olla omat kopterinsa, jolloin len-

totyökalu voisi olla multikopterin rungon kanssa samaa rakennetta. Tällä voisi saada 

multikopterin painoa vähennettyä. Monikäyttöinen multikopteri on todennäköisesti 

aluksi edullisempi ratkaisu. Kuva 27 on mallinnetusta multikopterista ja maanäyte-

putkien pudottamiseen suunnitellusta lentotyökalusta. Kuvassa on kaksiosaiset ke-

vyemmät moottorivarret ja yhdelle moottorille tarkoitetut moottoripidikkeet. 

 

Kuva 27. Multikopteri maanäytetyökalulla. 
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4.3.12 Muuta 

Lisälaitteiden, kuten ilmatyökalun ohjaamiseen pitäisi olla oma ohjainlaitteensa, joka 

olisi kuitenkin yhteydessä lennonohjaimeen. Ohjainlaitteen tehtävänä olisi käyttää 

maanäyteputkien pudotuslaitetta ja noutolaitetta sekä mahdollisesti muita lentotyö-

kaluja. Lennonohjaimelta pitäisi mennä käsky ohjainlaitteeseen, jonka perusteella 

maanäyteputkien pudotus tapahtuisi ja ohjainlaitteen pitäisi ilmoittaa lennonoh-

jaimelle maanäyteputken sijainti tai minne suuntaan pitäisi liikkua, kun nouto tapah-

tuu automaattisesti. Erilaisia lennonohjaimia on markkinoilla useita ja osassa on pa-

nostettu paljon luotettavuuteen, mikä yleensä näkyy hinnassakin. Multikopterin oh-

jaamiseen työkäytössä pitäisi olla myös maa-asema, joka yleensä pitää sisällään 

tietokoneen ja näytön FPV:tä varten. FPV-kuvaa varten on myös saatavilla RPA-

laitetta seuraavia vastaanottimia, joten kuvaa saa hyvinkin kaukaa. Tässä työssä 

FPV-kuvaa tarvitaan mahdollisesti tarkemman kameran ohjaamiseen ja maanäyte-

putkien noutamiseen.  

Koska akut ovat arvokkaita ja voivat syttyä palamaan vaurioituessaan, pitäisi niiden 

kuljettamiseen olla jonkinlainen palamaton kuljetuslaatikko. Akut voisi sijoittaa erilli-

siin lokeroihin, ettei mahdollisesti yhden palaminen tuhoa muitakin. Kaluston kuljet-

tamiseen voisi hyvin sopia pieni peräkärry. Mukana pitäisi olla ilmatyökalujen ja yh-

den tai useamman multikopterin lisäksi aggregaatti akkujen lataamiseen ja muiden 

laitteiden tarvitseman virran tuottamiseen, maa-asema, työkaluja sekä varaosia ja 

mahdollisesti työntekijälle jonkinlainen säänsuoja. Peräkärryn kansi voisi toimia 

myös nousu- ja laskeutumisalustana multikoptereille. 
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, pystyisikö multikopterilla mahdollista otta-

maan maanäytteitä ja suunnitella maanäytteiden ottamiseen soveltuvaa multikopte-

ria. Sivussa myös mietittiin, voisiko maanäytteiden ottaminen multikopterilla toimia 

yrityksenä. Maanäyteputkien testitulokset vaikuttavat myönteisiltä, sillä maanäytettä 

pystyi keräämään maanäyteputkilla. Putkesta saatavan maanäytteen määrä on riit-

tävä osanäytteisiin ja yhden näytteen saamiseksi tarvittavien osanäytteiden määrä 

ei ole mahdottoman suuri. Maanäytettä ei saanut testeissä kuitenkaan koko muok-

kaussyvyydeltä, joten näytteenottosyvyyden vaikutusta viljavuustutkimuksen tulok-

siin pitäisi vielä testata. Tämän pystyisi toteuttamaan ottamalla samalta alueelta 

näytteitä perinteisellä tavalla sekä maanäyteputkella ja sitten vertailemalla näyttei-

den tuloksia. Osanäytteitä otetaan kuitenkin useampia, mikä voisi olla korvaava te-

kijä näytteidenoton syvyydelle. 

Pudotustestejä ei pystynyt suorittamaan mahdolliselta multikopterin pudottamiskor-

keudelta ja maanäyteputki upposi testeissä jatkomutteriin asti, mikä esti syvemmälle 

uppoamisen. Maanäyteputken olisi pitänyt olla testeissä pidempi. Maanäyteputki 

myös saattoi mennä tukkoon, mikä huononsi maahan uppoamista. Tuloksissa oli 

kuitenkin huomattava kasvu uppoamissyvyydessä, kun maanäyteputken pudotti 

korkeammalta, vaikka liikemäärä pysyi samana. Maanäyteputki voisi siis upota sy-

vemmälle maahan, jos sen pudottaisi 50 metrin korkeudelta. Maanäyteputkea ke-

hittämällä voisi mahdollisesti saada enemmän maanäytettä kerättyä kerralla ja up-

poamissyvyyttä kasvatettua. 

Suunniteltu multikopteri vaikuttaisi pystyvän maanäyteputkien pudottamiseen ja 

mahdollisesti noutamiseen. Multikopterin toimintaa maanäyteputken nostamiseen 

maasta pystyisi testaamaan pienemmälläkin multikopterilla. Multikopterilaskurin tu-

lokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia, joten todellinen lentoaika voi olla pidempi 

tai lyhyempi. Jos lentoaikoja ja hyötykuormia vertailee esiteltyihin akullisiin multikop-

tereihin, on lentoaika lyhyempi. Tämä kuitenkin voi johtua laskurista ja todellisen 

lentoajan saisi selville vain testaamalla. Lentoaika kuitenkin vaikuttaisi riittävän hy-

vin ainakin maanäyteputkien viemiseen. 
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6 POHDINTA JA YHTEENVETO 

Työn tavoitteet eli uuden maanäytteidenottotavan toimimisen tutkiminen ja työhön 

tarvittavan multikopterin suunnittelu tulivat saavutettua. Mallinnettu multikopteri on 

mahdollista toteuttaa ja sillä pystytään ottamaan maanäytteitä. Työkalut ja itse mul-

tikopteri vaativat kuitenkin kehittämistä. Multikopteriin on mahdollista kiinnittää eri-

laisia lentotyökaluja, joten sen käyttökohteet ovat laajat. 

Työ itsessään vaikutti etenevän välillä väärässä järjestyksessä. Multikopteria oli jo 

suunniteltu, ennen kuin maanäytteiden ottotapaa oli testattu. Multikopterin tarkoitus 

on kuitenkin olla monikäyttöinen, joten sikäli se ei haitannut. Multikopterin paino-

luokkaa oli ennen mallinnusta tai rakentamista vaikea arvioida, mutta melko lähelle 

arvio kuitenkin osui. Maanäytteidenottotavan testaaminen aiheutti ongelmia, koska 

multikopteria maanäyteputkien pudottamiseen ei ollut tai tarvittavalle korkeudelle ei 

päässyt. Maata olisi voinut viedä suuressa astiassa pudotuspaikan lähelle, mutta 

maan koostumus voi muuttua siirron aikana ja maanäyteputki voi hajota ohitse osu-

essaan. Pudotustestit matalammalta kuitenkin onnistuivat. Ongelmia oli myös mul-

tikopterilaskurin käytössä ja aluksi tulokset näyttivät liiankin hyviltä. Pitkien maanäy-

teputkien lentotyökalujen suunnittelu ei myöskään ollut helppoa, sillä multikopterin 

pitäisi pystyä kuljettamaan niitä monta kerralla. Kaikki toteutusideat eivät myöskään 

tule heti, vaan vaativat aikaa. 

Tulokset osoittavat maanäytteiden ottamisen multikopterilla olevan mahdollista, 

mutta vaatii vielä näytteenottosyvyyden vaikutuksen tuloksiin testaamista sekä lait-

teiston tutkimista ja kehittämistä. Lisäksi lentoajan riittävyyttä ja maanäyteputkien 

noutamista on tutkittava lisää. Kehittämiskohteita voisi olla erilaiset anturit, joita mul-

tikopterilla voisi pudottaa, kuten kuivina kesinä maaperän kosteuden tarkkailuun so-

veltuvia antureita. Näytteenottonopeus ja tarkkuus myös vaativat vielä jatkotutki-

muksia ja putkien noutaminen sekä määrän lisääminen kehittämistä. 

Jos maanäytteiden ottamiseen multikoptereilla perustuen perustaisi yrityksen, pi-

täisi maanäytteiden ottamisen olla nopeampi ja tarkempi kuin nykyisillä käytössä 

olevilla menetelmillä. Yrityksen pitäisi myös olla tuottava, eikä kaikki tulot saisi 

mennä kaluston ylläpitoon. Asiakkaan saaman rahallisen hyödyn pitäisi myös olla 

suurempi kuin mitä kartoittamiseen menisi. 
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Jos kysyntää olisi, voisi painon säästämiseksi monikäyttöisestä multikopterista luo-

pua ja suunnitella lentotyökalun osaksi multikopterin rakennetta. Erillisten pudotta-

miseen ja noutamiseen tarkoitettujen multikoptereiden käyttö voisi olla paljon nope-

ampaa kuin yhden monikäyttöisen käyttö. Toiminnan pitäisi kuitenkin olla melko au-

tomaattista, jotta yksi ohjaaja pystyisi huolehtimaan useasta multikopterista samaan 

aikaan. Multikoptereita voisi tietenkin lennättää yksi kerrallaan, mutta useamman 

käyttö samaan aikaan mahdollistaisi suurempien alueiden kartoittamisen nopeam-

min.  

Multikopterin testaamiseksi siitä voisi valmistaa pienemmänkin version. Kaikkia 

osia, kuten lennonohjainta ja kiinnitystarvikkeita, ei voi kuitenkaan suhteessa pie-

nentää. Mallinnetun multikopterin pienemmän lentokuntoisen version valmistami-

nen vaatisi siis paljon suunnittelua. Pienoismalli olisi kuitenkin melko helppo valmis-

taa 3D-tulostamalla. 
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