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ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMINEN 

 

On arvioitu, että pumppaamiseen kuluu noin 10 % koko maailman kuluttamasta sähköenergiasta. 
Kiinnittämällä enemmän huomiota pumppaamisen energiatehokkuuteen voitaisiin saavuttaa 
kustannustehokkaasti 4 %:n säästöt. Nykyinen trendi jätevedenpuhdistamoiden rakentamisessa 
Suomessa on keskittää usean kunnan jätevedenpuhdistuspalvelut yhteen isompaan yhteiseen 
laitokseen. Tämä lisää jäteveden siirtopumppauksen tarvetta ja siihen kulunutta energiaa. 

Turun seudun puhdistamo Oy käsittelee Varsinais-Suomessa 14 kunnan jätevedet. Alueella on 
yhteensä noin 500 jätevedenpumppaamoa sekä yli 2000 kilometriä viemäreitä. Tässä työssä 
keskitytään kahden suuren pumppaamon energiatehokkuuteen. Kyseisten pumppaamoiden 
kautta pumpattiin vuonna 2015 yhteensä 5 216 733 m3 jätevettä, mikä vastaa noin 16 % koko 
alueen jätevesistä.  

Energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita käsiteltiin teoreettisesti sekä kokeellisesti. Koeajoissa 
pumpuille määritettiin ominaisenergia pumpun jokaiselle pyörimisnopeudelle, minkä avulla 
määritettiin energiatehokkain ajotapa. Ajotapaa määriteltäessä otettiin myös huomioon 
mahdolliset rajoittavat tekijät. 

Työn tuloksena saavutettiin energiatehokkuuden parantuminen molemmilla pumppaamoilla. 
Tulevaisuudessa keskittymällä enemmän energiatehokkuuteen jo pumppaamoiden 
suunnitteluvaiheessa voitaisiin parantaa uusien tai saneerattavien pumppaamoiden 
energiatehokkuutta. Myös kiinnittämällä enemmän huomiota pumppaamoiden pumppujen 
ajotapoihin voitaisiin helposti saavuttaa merkittäviä säästöjä. 
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DEVELOPMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY 
OF SEWAGE PUMPING 

 

The purpose of this thesis was to inspect and develop the energy efficiency of two sewage 
pumping stations. The aim was to develop the most energy efficient way of driving the pumps and 
take closer attention to the things that affect the energy efficiency.  

Turun seudun puhdistamo Ltd offers wastewater services to 14 municipalities in Southwest 
Finland. In the region, there are over 200 pumping stations and over 2,000 kilometers of sewers. 
This thesis concentrates on two large pumping stations and their energy efficiency. In 2015, the 
total wastewater flow from both pumping stations was 5 216 733 m3, which accounts for about 16 
% of wastewater of the whole region.  

It is estimated that about 10 % of energy consumption in the world is used to pumping. Taking 
closer attention to the energy efficiency of pumping there would be 4 % potential savings in energy 
consumption in a cost-effective way. In Finland, a current trend is to centralize the wastewater 
services into a single large facility. This increases the need of pumping sewage water from longer 
distances.  

In this thesis, the energy efficiency of these two pumping stations was inspected theoretically and 
experimentally. The specific energy value was defined separately for every impeller’s rotational 
speed. With the specific energy values, the most efficient way of driving the pumps was 
determined for both pumping station separately.  

The results show that the energy efficiency in both pumping stations was improved. The ways to 
improve the energy efficiency in the future were also presented. 
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1 JOHDANTO 

Energiatehokkuuteen kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota. Ilmaston lämpe-

neminen, päästörajoitukset sekä taloudellinen tilanne luovat painetta valtioille sekä yri-

tyksille vähentää energiankulutusta. 

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Turun seudun puhdistamo Oy:n jäteveden siirtopump-

pausta ja sen energiatehokkuuden kehittämistä. Suomessa trendi uusien jätevedenpuh-

distamoiden rakentamisessa on ollut keskittää useiden kuntien puhdistuspalvelut yhteen 

yhteiseen suureen laitokseen. Tämä aiheuttaa jäteveden siirtopumppausmatkojen pi-

dentymistä, mikä kasvattaa siirtopumppaukseen käytettyä energian määrää.  

Tässä työssä keskitytään kahteen Turun seudun puhdistamo Oy:n operoimaan jäteve-

den pumppaamoon. Näiden pumppaamoiden kautta vuonna 2015 pumpattiin 5 216 733 

m3 jätevettä, mikä vastaa noin 16 prosenttia koko alueen jätevesistä. Työn tavoitteena 

on saavuttaa taajuusmuuttajakäyttöisten pumppujen kierrosnopeutta laskemalla sekä 

ajotapaa muuttamalla säästöjä energiankulutuksessa.  

Työssä käydään myös läpi energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita sekä keinoja ener-

giatehokkuuden parantamiseen nyt ja tulevaisuudessa. 
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2 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY 

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama yhtiö joka tuottaa jätevesipalve-

luita. Yhtiöllä on yksi toimipiste, joka sijaitsee Turussa Kakolanmäellä. Kakolanmäen jä-

tevedenpuhdistamo aloitti toimintansa vuonna 2009, ja se käsittelee Turun seudun noin 

300 000 asukkaan ja teollisuuden tuottamat jätevedet (kuva 1). 

 

Kuva 1. Turun seudun puhdistamo Oy:n omistajakunnat ja omistusprosentit (Turun seu-
dun puhdistamo 2016). 

2.1 Prosessikuvaus 

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo perustuu biologiseen, mekaaniseen ja kemialliseen 

puhdistusprosessiin. Laitoksen biologinen puoli on neljälinjainen, minkä lisäksi laitok-

sesta löytyy yksi kemiallinen ohitusvesienkäsittely-yksikkö. Ensisijaisesti kaikki jätevedet 

pyritään käsittelemään biologisella puolella. Ohitusvesienkäsittely-yksikköä käytetään 

vain biologisen linjaston häiriöiden yhteydessä tai silloin kun jätevesivirtaamat ovat suu-
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ret ja biologisen puolen maksimivirtaama ylittyy. Puhdistamisen ohessa syntyvä liete kul-

jetetaan laitokselta jatkokäsittelyyn, jossa lietteestä tuotetaan mädättämällä sähkö- sekä 

lämpöenergiaa. Jäteveden puhdistusprosessi on esitetty kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Kakolanmäen puhdistamon prosessikuva (Turun seudun puhdistamo 2016). 

2.2 Viemäriverkosto 

Toiminta-alueella on viemäriverkostoa lähes 2000 kilometriä ja pumppaamoita noin 500 

kappaletta. Turun seudun puhdistamo Oy hallinnoi toiminta-alueella neljää suurta pump-

paamoa sekä niiden siirtoviemäreitä, joita on noin 20 kilometriä. Loppujen pumppaamoi-

den ja viemäreiden hallinnoinnista vastaa jokaisen kunnan oma vesihuoltolaitos. 
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3 JÄTEVESIVERKOSTO 

Jätevesiverkoston tehtävänä on kerätä yhdyskunnan jätevedet ja johtaa ne käsittelyn 

kautta takaisin luonnonympäristöön. Jätevesien lisäksi viemäreitä pitkin kulkee osa hu-

levesistä, vuotovesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevedet tulevat 

vanhoilta sekaviemärialueilta, joissa jäte- ja hulevedet johdetaan samaan verkostoon. 

Vuotovedet päätyvät verkostoon maaperästä esimerkiksi putkien liitoksista ja putkirikko-

jen kohdilta. Viemäriverkosto koostuu pää-, kokooja-, tontti- sekä paineviemäreistä. 

(Karttunen 2003, 49–50) 

 

Kuva 3. Viemäriverkoston rakenne (Karttunen 2003,49). 

3.1 Viemäriverkko 

Jätevesien johtamiseen käsittelylaitokselle käytetään Suomessa yleensä kahta menetel-

mää, vietto- sekä paineviemäreitä. Viettoviemäreissä jätevesi kulkeutuu eteenpäin pai-

novoimaisesti, jolloin veden siirtämiseen ei tarvita ulkoista energiaa. Pitkien viemäröin-

tien tai vesistöjen alitukseen käytetään paineviemäröintiä. Paineviemäröinnillä mahdol-

listetaan jäteveden siirtäminen matalalta tasolta korkeammalle, sekä vältetään suhteet-

toman syvät viettoviemärilinjat.  
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3.2 Jätevedenpumppaamot 

Voidaan sanoa, että pumppaamot ovat jätevesiverkoston solmukohtia. Ne mahdollista-

vat jätevesien siirtämisen matalimmilta korkeuksilta sekä pitkiltä matkoilta kohti suuria 

keskuspuhdistamoita. 

Jätevedenpumppaamot voidaan lajitella kahteen luokkaan, pienpumppaamoihin ja suu-

riin pumppaamoihin. Pienpumppaamot on varustettu yhdellä tai kahdella suhteellisen 

pienellä pumpulla. Pienpumppaamot yleensä keräävät jätevedet kokoojaviemäreistä ja 

pumppaavat ne eteenpäin viettoviemärin kautta seuraavalle pumppaamolle tai pää-

viemäreihin. Suuret pumppaamot sijaitsevat yleensä pääviemäreiden päässä ja niissä 

on yleensä enemmän kuin kaksi tehokkaampaa pumppua. Yleensä kaikki pumppaamot 

on sijoitettu maan alle, koska viemärilinjat kulkevat maan alla ja myös pumpuille on edul-

lisempaa sijoittaa ne vedenpinnan alapuolelle. (Sarvanne & Borg 1985, 49–54)  

Turun seudun puhdistamo Oy:n hallinnoimilla pumppaamoilla pumppujen tehot vaihtele-

vat 27 ja 135 kW välillä. Jokaisessa pumppaamossa on vähintään 5 pumppua, joista yksi 

toimii varapumppuna. 
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4 JÄTEVEDEN SIIRTOPUMPPAUS 

Keskipakopumput ovat ylivoimaisesti käytetyimpiä pumppuja jätevedenpumppaa-

moissa. Keskipakopumput kuuluvat nopeusperiaatteella toimivaan pumppujen alaryh-

mään. Turun seudun puhdistamo Oy:n pumppaamoilla kaikki pumput ovat keskipako-

pumppuja.  

Jäteveden pumppaamiseen käytettyihin keskipakopumppuihin voidaan soveltaa samoja 

teorioita kuin puhdasvesipumppuihin, koska jätevedestä yli 99,9 % on vettä (McGraw 

2001, 9.25). Jäteveden siirtopumppauksessa huomioitavaa on jäteveden virtausnopeus. 

Pumppaamon sisäisessä putkistossa virtausnopeuden tulisi olla välillä 1,5 – 2,5 m/s ja 

siirtolinjoissa 0,7 – 1,5 m/s (Karttunen 2004, 251). Siirtolinjoissa voidaan mennä suosi-

tuksien alapuolelle aina 0,5 m/s asti, kunhan huolehditaan, että painelinja huuhdellaan 

kovemmalla virtausnopeudella riittävin väliajoin. Huuhtelupumppauksella varmistetaan, 

että pumpun juoksupyörä sekä paine- ja imuputkisto pysyvät puhtaina epäpuhtauksista, 

jotka voisivat aiheuttaa tukoksen. 

4.1 Keskipakopumpun toimintaperiaate 

Keskipakopumpun toiminta perustuu esimerkiksi sähkömoottorin tuottamaan mekaani-

seen energiaan, joka välittyy akselia pitkin juoksupyörälle. Juoksupyörä muuttaa mekaa-

nisen energian hydrauliseksi energiaksi eli virtauksen nopeus- ja paine-energiaksi. Hyd-

raulinen energia saa nesteen voittamaan paineputkessa olevat virtausvastukset, kor-

keuseron ja vastapaineen, jolloin saadaan aikaiseksi virtaus. Samalla imuputkessa val-

litseva alipaine tuo lisää nestettä juoksupyörälle aiheuttaen jatkuvan virtauksen. (Karttu-

nen 2003, 181–182) 

4.2 Jätevesipumpun rakenne 

Jätevedessä olevan kiintoaineen ja roskien takia jätevesipumpuille on kehitetty puhdas-

vesipumpuista poikkeavat juoksupyörät. Jätevesipumppujen juoksupyöriin liittyy lähei-

sesti termi läpäisykyky. Läpäisykyvyllä tarkoitetaan suurinta pallon muotoisen kappaleen 

kokoa, joka mahtuu pumpun juoksupyörän ja pumppupesän läpi. Joskus läpäisykyvylle 
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on tarjottu kaksi lukua, jolloin toinen tarkoittaa ellipsin muotoista kappaletta, joka mahtuu 

menemään pumpun juoksupyörän lävitse. (Sarvanne & Borg 1985, 19)  

 

Kuva 4. Keskipakopumpun rakenne (Sarvanne & Borg 1985, 18). 

4.3 Pumpun pääyhtälö 

Nostokorkeus tarkoittaa pumpun tuottaman paineen määrää vesipatsaaksi muutettuna. 

Nostokorkeuteen voidaan vaikuttaa juoksupyörän muutoksilla tai pyörimisnopeuden kas-

vattamisella. Nostokorkeuteen vaikuttaa juoksupyörän solien määrä sekä virtaushäviöt, 

mitkä huomioidaan hydraulisella hyötysuhteella. 

𝐻 = 𝑘𝜂ℎ

𝑢2𝑤𝑢2

𝑔
 

Kaava 1. Pumpun pääyhtälö (Sarvanne & Borg 1985, 11). 
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H = nostokorkeus [m] 

k = siipikerroin 

ηh = hydraulinen hyötysuhde [%] 

u2 = juoksupyörän kehänopeus ulkoreunalla [m/s] 

wu2 = nesteen ulostulonopeuden komponentti kehänopeuden 

suuntaan [m/s] 

g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2] 

4.4 Ominaiskäyrät 

Keskipakopumpun ominaiskäyrät tyypillisesti ilmoitetaan tilavuusvirran Q muutoksena 

nostokorkeuden H suhteen. Pumpun Q/H-käyrä on johdettu Eulerin yhtälöstä, jolloin 

suora Ht∞ on suora viiva. Pumpun häviöt, kuten kitka-, sysäys- ja vuotohäviöt sekä ää-

rellisen siipiluvun vaikutus, täytyy huomioida pumpun Q/H-käyrässä (kuva 5). 

 

Kuva 5. Pumpun rakenteissa syntyvät häviöt (Sarvanne & Borg 1985, 12). 



16 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne Jortikka 

Kitkahäviöt syntyvät nesteen virratessa juoksupyörän ja pumppupesän solissa, ja ne li-

sääntyvät likimain tilavuusvirran neliössä. Sysäyshäviöt muodostuvat siiven tulo- ja pois-

toreunassa sekä pumppupesässä aiheutuvista nopeuserojen aiheuttamasta pyörtei-

lystä. Vuotohäviöt lisääntyvät eniten pumpun kuluessa. Ne syntyvät pienestä vuodosta 

pumpun juoksupyörän ja pumppupesän välisestä tiivistysraosta. Tämä aiheuttaa sen, 

että pumpun juoksupyörän läpi virtaa hieman suurempi tilavuusvirta kuin poistoaukossa, 

jolloin pumpulta saatu nostokorkeus siirtyy pienemmälle tilavuusvirralle. Näiden erotuk-

sesta syntyy häviö. (Sarvanne & Borg 1985, 12–13) 

Keskipakopumpuissa syntyy myös häviöitä, jotka eivät vaikuta Q/H-käyrään mutta lisää-

vät tarvittavaa akselitehoa. Nämä ovat juoksupyörän ulkopuolisen sivuseinän kitkahä-

viöt, akselitiivisteen hankaushäviöt sekä laakereiden kitkahäviöt. (Sarvanne & Borg 

1985, 12–13) 

Tyypillisessä valmistajan toimittamasta ominaiskäyrästössä ilmoitetaan pumpun tuotto 

Q, nostokorkeus H, kokonaishyötysuhde ηgr, pumpun hyötysuhde η, pumpun ottama 

teho P sekä moottorin ottama teho Pgr. Kuiva-asenteisissa pumpuissa on myös syytä 

ilmoittaa NPSH-käyrä. 

4.5 Affiniteettisäännöt 

Affiniteettisäännöillä voidaan vertailla pumpun pyörimisnopeutta n, nostokorkeutta H ja 

tehoa P eri pumpun pyörimisnopeuksilla, olettaen että hyötysuhde affiniteettiparaabeliä 

pitkin pysyy vakiona. Yleensä hyötysuhteen muutos eri pyörintänopeuksilla on muuta-

man prosenttiyksikön verran. (Sarvanne & Borg 1985, 14) 

Putken poikkipinta-alan pysyessä muuttumattomana seuraavat affiniteettisäännöt toteu-

tuvat (Karttunen 2003, 187): 

𝑛′

𝑛
=

𝑄′

𝑄
 

(
𝑛′

𝑛
)

2

=
𝐻′

𝐻
 

(
𝑛′

𝑛
)

3

=
𝑃′

𝑃
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Kaava 2. Affiniteettisääntöjen kaavat (Karttunen 2003, 187). 

Affiniteettisäännöistä voidaan ratkaista affiniteettiparaabelit: 

𝐻′ = 𝐻 (
𝑛′

𝑛
)

2

 𝑗𝑎 𝑄′ = 𝑄√
𝐻′

𝐻
 

Kaava 3. Affiniteettiparaabelien kaavat. 

4.6 Nostokorkeus 

Nostokorkeus muodostuu staattisesta ja dynaamisesta nostokorkeudesta. Staattinen eli 

geodeettinen nostokorkeus muodostuu nestepinnan ja pumpun välisestä staattisesta 

imukorkeudesta sekä pumpun ja nostotason välisestä staattisesta painekorkeudesta, toi-

sin sanoen imualtaan pinnan ja purkuputken välisestä korkeuserosta. Dynaaminen nos-

tokorkeus muodostuu virtaus- ja paikallisvastuksien aiheuttamista painehäviöistä.  

Tässä opinnäytetyössä käsitellään pumppaamoita kuiva-asenteisilla pumpuilla. Ala- ja 

yläsäiliöt ovat avoimia, joten nostokorkeus voidaan muodostaa nesteiden välisen geo-

deettisen nostokorkeuden sekä paine- ja imuputkistossa syntyvien virtaushäviöiden 

summana (Sarvanne & Borg 1985, 34). 

𝐻 = 𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 + ℎ𝐽𝑡 + ℎ𝐽𝑝 

Kaava 4. Nostokorkeuden kaava (Sarvanne & Borg 1985, 34). 

Hgeod = geodeettinen nostokorkeus [m] 

hJt = virtaushäviöt ennen pumppua [m] 

hJp = virtaushäviöt jälkeen pumpun [m] 

Pitkien paineviemäreiden geodeettisen nostokorkeuden määritteleminen voi olla hanka-

laa johtuen mahdollisista suurista korkeuseroista linjassa. Ilma ja kaasut jäävät putkiston 

korkeimpiin kohtiin vaikuttaen geodeettiseen nostokorkeuteen. Pitkissä paineviemä-

reissä on suositeltavaa käyttää ilmanpoistoventtiileitä linjan huippukohdissa. Näin voi-

daan vaikuttaa ilman määrään putkistossa ja minimoida sen vaikutukset nostokorkeu-

teen (kuva 6). (Grundfos, 50-51) 



18 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne Jortikka 

 

Kuva 6. Ilman kertyminen paineviemäriin (mukaillen Grundfos, 51). 

Koska ilman määrää putkistossa ei tiedetä, täytyy geodeettinen nostokorkeus arvioida. 

Arvioinnin apuna voidaan käyttää paineviemärin minimi- Hmin sekä maksiminostokor-

keutta Hmax.  

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 + ℎ𝐽𝑡 + ℎ𝐽𝑝 

Kaava 5. Miniminostokorkeuden kaava (Grundfos, 51). 

𝐻𝑚𝑎𝑥 = 𝐻1 + 𝐻2 + 𝐻3 … + 𝐻𝑛 + ℎ𝐽𝑡 + ℎ𝐽𝑝 

Kaava 6. Maksiminostokorkeuden kaava (Grundfos, 51). 

 

 

Kuva 7. Maksiminostokorkeuden määritys (mukaillen Grundfos, 51). 
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4.7 Putkistohäviöt 

Putkistohäviöt jätevedelle lasketaan samalla tavalla kuin puhtaalle vedelle. Putkistohä-

viöt muodostuvat kitkavastuksista sekä paikallisvastuksista (Karttunen 2003, 141–150). 

Käytännössä nykypäivän suunnittelussa putkistohäviöiden laskemiseen käytetään tieto-

koneohjelmia. Näillä ohjelmilla voidaan simuloida virtausolosuhteet päästen tarkempiin 

lopputuloksiin. Tietokoneohjelmista huolimatta on tärkeää ymmärtää, mistä putkistohä-

viöt syntyvät. 

4.7.1 Kitkavastukset 

Kitkavastukset ovat riippuvaisia putkiston pituudesta ja läpimitasta, virtausnopeudesta, 

seinämän suhteellisesta karheudesta sekä nesteen kinemaattisesta viskositeetistä. 

Koska tekijöitä on niin paljon, käytetään Reynoldsin lukua apuna. (Grundfos, 41) 

𝑅𝑒 =
𝑤 ∙ 𝐷

𝜈
 

Kaava 7. Reynoldsin luvun kaava (Grundfos, 41). 

w = virtausnopeus [m/s] 

D = putken sisähalkaisija [m] 

ν = kinemaattinen viskositeetti [m2/s] 

 

Putken kitkavastus saadaan seuraavasta kaavasta:  

𝐻𝐽𝑝 = 𝜆
𝐿

𝐷
∙

𝑣2

2𝑔
 

Kaava 8. Kitkavastuksen kaava (Pulli 2009, 85). 

λ = kitkakerroin 

L = putken pituus [m] 

D = putken halkaisija [m] 
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v = virtausnopeus [m/s] 

g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2]  

Kun tiedetään Reynoldsin luku ja putken pinnan suhteellinen karheus, pystytään Moodyn 

käyrästöstä (liite 1) lukemaan kitkakerroin λ. Putken suhteellinen karheus on valmistajan 

ilmoittaman teknisen karheuden ja putken sisähalkaisijan osamäärä (Grundfos, 41). 

ℎ =
𝑘

𝐷
 

Kaava 9. Putken suhteellisen karheuden kaava (Grundfos, 41). 

h = suhteellinen pinnan karheus 

k = putken tekninen karheus [mm] 

D = putken sisähalkaisija [mm] 

4.7.2 Paikallisvastukset 

Paikallisvastukset syntyvät putken suuruuden ja muodon muutoksien sekä esimerkiksi 

venttiileiden ja mittalaitteiden aiheuttamista kitka- sekä pyörrehäviöistä. Valmistajat il-

moittavat tarkat paikallisvastuskertoimet valmistamilleen tuotteille. (Grundfos, 43) 

𝐻𝐽𝑛 = 𝜁
𝑣

2𝑔
 

Kaava 10. Paikallisvastusten kaava (Grundfos, 43). 

ζ = paikallisvastuskerroin 

v = virtausnopeus [m/s] 

g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2]  
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4.7.3 Putkistohäviön ominaiskäyrä 

Koska viemärivesikäytössä ala- ja yläsäiliöt ovat avonaisia, muodostuu putkiston omi-

naiskäyrä geodeettisesta nostokorkeudesta sekä putkistohäviöistä. Koska kyseessä on 

turbulenttinen virtaus, voidaan olettaa, että putkistohäviöt muuttuvat tilavuusvirran neli-

össä. Käyrä saadaan muodostettua määrittämällä putkistohäviöt yhdelle tilavuusvirralle 

ja laskemalla kaavalla 11 häviöt toiselle tilavuusvirralle (kuva 8). (Grundfos, 43) 

𝐻′
𝐽 = 𝐻𝐽 (

𝑄′

𝑄
)

2

 

Kaava 11. Putkistohäviön ominaiskäyrän kaava (Grundfos, 43). 

HJ = putkistohäviö 

HJ’ = muuttunut putkistohäviö 

 

Kuva 8. Putkistohäviöt (Grundfos, 44). 

4.8 Toimintapiste 

Toimintapiste on piste, jossa samaan HQ-kuvaajaan piirretyt pumpun ominaiskäyrä ja 

putkistohäviöiden käyrä leikkaavat. Tällöin pumpun tuottama nostokorkeus on sama kuin 

putkiston vaatima nostokorkeus (Karttunen 2004, 250). Huomioitavaa toimintapisteessä 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Janne Jortikka 

on geodeettisen nostokorkeuden muutoksen aiheuttamat vaikutukset putkistohäviö-

käyrään ja samalla toimintapisteeseen. Jätevesipumppaamoita ajetaan usein pintaoh-

jauksella, jolloin pumpulla on käynnistymispiste sekä sammumispiste. Näiden pisteiden 

ero voi olla jossain tapauksissa useita metrejä, jolloin myös geodeettinen nostokorkeus 

pumppauksen aikana muuttuu saman verran. 
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5 ENERGIATEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tässä luvussa käsitellään energiatehokkuuteen vaikuttavia asioita sekä tunnuslukuja. 

On arvioitu, että pumput vievät noin 10 % koko maailman sähköstä. Kiinnittämällä enem-

män huomiota pumppauksen energiatehokkuuteen voitaisiin vähentää maailman säh-

könkulutusta 4 % erittäin kustannustehokkaasti. (Motiva 2011. 4) 

5.1 Pumpun tuoton säätötavat 

Jätevedenpuhdistamoilla pumppujen tuoton säätely on tarpeellista, koska virtausmäärät 

vaihtelevat suuresti, lisäksi pumppaamoiden rakennusaikaisessa mitoituksessa pump-

paamot mitoitetaan tulevaisuuden vesimäärille, jotka ovat lähes aina suuremmat kuin 

käyttöönottovaiheessa. Pumpun säädöllä pyritään säätämään pumpun toiminta par-

haalle hyötysuhdealueelle joka tilanteessa. Pumpun yleisempiä säätötapoja on neljä: ku-

ristus-, ohivirtaus-, on/off- sekä pumpun pyörintänopeudensäätö.  

5.1.1 Kuristussäätö 

Kuristussäädössä pumpun virtaamaa ja nostokorkeutta säädetään painejohdon säätö-

venttiilillä. Tällä menetelmällä vaikutetaan putkiston häviökäyrään, eli säätämällä venttii-

liä enemmän kiinni, putkiston häviökäyrä siirtyy ylemmäksi putkistovastuksen lisäänty-

essä, jolloin virtaus pienenee ja nostokorkeus kasvaa (kuva 10). Tämä säätötapa hei-

kentää hyötysuhdetta ja sitä pitäisi välttää varsinkin isojen pumppujen kanssa. (Karttu-

nen 2004, 252 - 253) 
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Kuva 9. Kuristussäädön vaikutus pumpun ominaiskäyriin (Grundfos, 52). 

5.1.2 Ohivirtaussäätö 

Ohivirtaussäätö toteutetaan kierrättämällä painejohdosta osa pumpattavasta nesteestä 

takaisin imulinjaan. Ohivirtausta säädetään säätöventtiilillä.  Ohivirtauksella saadaan vä-

hennettyä nostokorkeutta johtuen siitä, että osa nesteestä pääsee virtaamaan takaisin 

imulinjaan (kuva 11). Ohivirtaussäätö ei ole energiatehokas säätötapa, koska nestettä 

kierrätetään edestakaisin pumpun paine- ja imupuolen välillä ja näin osa pumpun tehosta 

muuttuu suoraan häviöksi. (Grundfos, 52; Motiva, 8) 
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Kuva 10. Ohivirtaus-säädön vaikutus pumpun ominaiskäyriin (Grundfos, 52). 

5.1.3 On/off-säätö 

On/off-säädöllä pumppu on joko päällä tai pois päältä. Käynnissä ollessaan pumppu toi-

mii vakiovirtaamalla. Säätötapaa käytetään kohteissa, joissa portaaton säätö ei ole tar-

peen. Yksi suuri pumppu voidaan korvata useammalla rinnan kytketyllä pienemmällä 

pumpulla ja täten virtausta voidaan säätää käynnissä olevien pumppujen lukumäärällä. 

Säätömääreenä voi olla esimerkiksi paineanturi tai pinnankorkeuden mittaus. (Grundfos, 

53; Motiva, 8) 

5.1.4 Pyörimisnopeuden säätö 

Pyörimisnopeussäädössä muutetaan pumpun juoksupyörän kierrosnopeutta. Kierrosno-

peutta pienentämällä pumpun ominaiskäyrä laskee. Kuten on aiemmin esitetty (ks. luku 

4.5), pumpulle voidaan piirtää affiniteettisääntöjä hyväksikäyttäen ominaiskäyrät eri kier-
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rosnopeuksille olettaen, että hyötysuhde pysyy lähes samana affiniteettiparaabelia pit-

kin. Pyörimisnopeuden muutos voidaan toteuttaa joko taajuusmuuttajalla tai mekaani-

sella nopeudensäätölaitteella. Taajuusmuuttajien käyttö on yleistynyt viimevuosina voi-

makkaasti ja nykyään se on ensisijainen pumpun pyörintänopeuden säätömenetelmä. 

(Karttunen 2004, 253–255; Motiva, 9) 

Taajuusmuuttajalla saavutetaan portaaton laaja pyörimisnopeuden säätö muuttamalla 

moottorille menevää jännitettä sekä jaksolukua (Karttunen 2004, 255). Taajuusmuutta-

jaa käytettäessä täytyy huomioida sekä taajuusmuuttajan että pumpun sähkömoottorin 

häviöt jännitettä muutettaessa.  

5.2 Nostokorkeuksien minimointi 

Yleensä geodeettinen eli staattinen nostokorkeus muodostaa ison osan jätevesilinjan 

nostokorkeudesta. Yleensä suurimmat nostokorkeuksiin vaikuttavat kohdat voidaan mi-

nimoida suunnittelu- tai saneerausvaiheessa, mutta myös käytössä olevien pumppaa-

moiden nostokorkeuksiin voidaan vaikuttaa. 

5.2.1 Geodeettinen nostokorkeus 

Helpoin tapa vaikuttaa geodeettiseen nostokorkeuteen on tarkastella pumppaamon 

käynnistysrajoja. Pumppaamosta riippuen nostamalla pumppujen käynnistysrajoja kor-

keammalle saadaan geodeettistä nostokorkeutta pienennettyä helposti. Myös painelijan 

purkupään sijoittamisella voidaan vaikuttaa geodeettiseen nostokorkeuteen varsinkin ta-

solta toiselle pumpattaessa. Purkuputken jatkaminen pumpattavan säiliön pinnan alle, 

sen sijaan että purku jätettäisiin säiliön pinnan päälle, voidaan säästää metrejä nosto-

korkeudessa. Pitkissä painelinjoissa geodeettistä nostokorkeutta voidaan pienentää 

myös varmistamalla, että painelinjan ilmanpoisto on toteutettu oikein ja että ilmanpoisto-

venttiilit toimivat määrätyllä tavalla (Pulli 2009, 101–102). 

5.2.2 Dynaaminen nostokorkeus 

Dynaaminen nostokorkeus muodostuu painehäviöistä linjassa sekä linjassa olevien toi-

milaitteiden paikalliskertoimista. Dynaamisen nostokorkeuden minimointi on helpointa 
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tehdä jo suunnitteluvaiheessa suunnittelemalla putkisto virtaustehokkaasti sekä valitse-

malla toimilaitteet järkevästi.  

5.3 Ominaisenergia ja hyötysuhde 

Energiatehokkaimman ajotavan saavuttaminen pumppaamolla edellyttää systeemin par-

haimman hyötysuhteen löytämistä. Hyötysuhde voidaan laskea seuraavasta kaavasta: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 =
𝜌𝑄𝐻𝑔

𝑃𝑖𝑛
 

Kaava 12. Systeemin hyötysuhteen kaava (McGraw 2001, 2.11). 

ρ = nesteen tiheys [kg/m3] 

Q = tilavuusvirta [m3/s] 

H = nostokorkeus [m] 

g = painovoiman kiihtyvyys [m/s2] 

Pin = ottoteho [W] 

Systeemin hyötysuhteeseen vaikuttaa pumpun lisäksi myös pumpun moottorin hyöty-

suhde, sekä mahdollisen taajuusmuuttajan hyötysuhde. Systeemin hyötysuhde voidaan 

myös esittää seuraavasti: 

𝜂𝑠𝑦𝑠 = 𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝𝑝𝑢 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝜂𝑡𝑎𝑎𝑗𝑢𝑢𝑠𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑎𝑗𝑎 

Kaava 13. Systeemin hyötysuhteen tekijät. 

Pumppaamon energiatehokkuutta voidaan arvioida myös ominaisenergian avulla. Omi-

naisenergia esittää käytetyn energian yhtä kuutiota kohden. (Europump and Hydraulic 

Institute, 41) 

𝐸𝑠 =
𝑃𝑖𝑛 ∙ 𝑡

𝑉
=

𝑃𝑖𝑛

𝑄
 

Kaava 14. Ominaisenergian kaava (Europump and Hydraulic Institute, 41). 

Es = ominaisenergia [kWh/m3] 
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Pin = pumpun moottorin ottoteho [kW] 

t = aika [h] 

V = tilavuus [m3] 

Q = tilavuusvirta [m3/h] 
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6 TARKASTELTAVAT PUMPPAAMOT 

Tässä opinnäytetyössä keskitytään kahteen jätevedenpumppaamoon, Raision sekä 

Kaarinan pumppaamoon. Molemmat pumppaamot ovat kytketty laitoksen automaatiojär-

jestelmään. Tämä mahdollistaa ajoparametrien muuttamisen ja datan keruun automaa-

tiojärjestelmän kautta.  

Molempia pumppaamoita on ajettu vuoden 2009 käyttöönotosta asti samalla tavalla. 

Pumppuja on ajettu vakiotaajuudella, jossa jokaisella pumpulla on oma käynnistys- sekä 

pysäytysraja. Tässä opinnäytetyössä pyritään säästöihin säätämällä pumppujen taa-

juutta, jotta pumput toimisivat parhaalla mahdollisella hyötysuhdealueella.  

6.1 Kaarinan jätevedenpumppaamo 

Vuonna 2015 Kaarinan pumppaamon kautta johdettiin yhteensä 2 674 287 m3 jätevettä. 

Pumppaamossa on viisi 141 kW kaskipakopumppua (taulukko 1), joita ajetaan taajuus-

muuttajilla. Kaarinan pumppaamosta lähtee kaksi PEH 10 800 mm paineputkea, joiden 

pituus 5014 metriä. Molemmissa paineputkissa on virtausmittaukset, jotka kalibroidaan 

säännöllisin väliajoin. Taulukossa 1 on pumppaamon pumppujen tekniset tiedot. 

Taulukko 1. Kaarinan Grundfos S21306H6B511Z -pumppujen tekniset tiedot 

Grundfos 
S21306H6B511Z 

P1 141 kW 

P2 130 kW 

Qmax 500 l/s 

Hmax 45m 

Läpäisevyys 120mm 

 

6.1.1 Virtaukset ja pysyvyyskäyrä 

Pumppauksen säätötapaa määriteltäessä voidaan apuna käyttää keskimääräisiä vir-

tauksia sekä niistä määriteltyä pysyvyyskäyrää. Pysyvyyskäyrästä voidaan päätellä esi-
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merkiksi, kuinka suuren osan vuodesta virtaus on määrätyn suuruinen. Kaarinan pump-

paamon keskimääräiset tuntivirtaamat on esitetty kuviossa 1 ja pysyvyyskäyrä kuviossa 

2. 

 

Kuvio 1. Kaarinan pumppaamon vuoden 2015 keskimääräiset tuntivirtaamat. 

Pysyvyyskäyrä saadaan muodostettua asettamalla tuntikeskiarvovirtaamat suuruusjär-

jestykseen ja jakamalla virtausarvot 0 %:sta – 100 %:iin ja piirtämällä arvoista kuvaaja. 
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Kuvio 2. Kaarinan pumppaamon pysyvyyskäyrä. 

Kaarinan pumppaamon tuntikeskiarvovirtaamat kuvaajasta huomataan, että virtaus vaih-

telee vuorokauden aikana. Virtaus on suurimmillaan illalla ja pienin aamuyöstä. Pysy-

vyyskäyrästä voidaan tulkita, että yli puolet ajasta tuntikeskivirtaama pysyy noin 739 

m3/h:ssa. Huomioon täytyy ottaa, että vuoden tuntikeskivirtaamissa on mukana virtaa-

mahuiput (rankkasateet ja sulamisvedet), jotka kasvattavat keskivirtaamia. Todellisuu-

dessa normaalin virtaustilanteen tuntikeskiarvot ovat pienemmät kuin kuvaajan arvot. 

6.1.2 Ominaiskäyrät 

Pumpun ominaiskäyrät määriteltiin valmistajan toimittamasta Q/H-kuvaajasta (liite 2). 

Putkistovastusarvot saatiin pumppaamon suunnittelun aikaisista dokumenteista, mitkä 

otettiin Turun seudun puhdistamo Oy:n sisäisestä tietokannasta. Näillä arvoilla laskettiin 

pumpun kuvaajalle affiniteettisääntöjä hyväksikäyttäen ominaiskäyrät eri taajuuksille. 

Putkistohäviökäyrä laskettiin kaavalla 11 ja lisättiin samaan kuvioon pumpun ominais-

käyrien kanssa (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Grundfos S21306H6B511Z -pumpun ja putkistohäviön ominaiskäyrät. 

Ominaiskäyristä voidaan tulkita, että pumpun toimintapiste ei ole parhaan hyötysuhteen 

alueella. Toimintapiste sijaitsee noin 71 % hyötysuhteella, joten laskemalla taajuusmuut-

tajalla taajuutta päästään lähemmäksi huippuhyötysuhdetta. 

6.2 Raision jätevedenpumppaamo 

Raision pumppaamon vuoden 2015 virtaama oli 2 542 446 m3. Myös Raision pump-

paamo on kytketty laitoksen automaatiojärjestelmään. Kaarinasta poiketen, Raisiossa 

yksi alkuperäinen Grundfosin pumppu (taulukko 2) on korvattu Hidrostalin pumpulla (tau-

lukko 3) alkuvuodesta 2015. Pumppujen suurin ero on juoksupyörissä. Grundfosin pum-

put ovat juoksupyörätyypiltään perinteisiä kaksisolaisia, kun Hidrostalin pumpussa käy-
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tetään juoksupyöränä ruuvin muotoista juoksupyörää. Hidrostalin pumppu on myös hie-

man Grundfosin pumppua tehokkaampi. Raision pumppaamosta lähtee kaksi PEH 

10 560 mm paineputkea. Paineputkella on pituutta noin 3200 metriä. Sekä Kaarinassa 

että Raisiossa molemmissa paineputkissa on virtausmittaus, joka kalibroidaan säännöl-

lisin väliajoin. 

Taulukko 2. Raision Grundfos S2554BM6A501Z -pumppujen tekniset tiedot. 

Grundfos 
S2554BM6A501Z 

P1 62 kW 

P2 58 kW 

Qmax 280 l/s 

Hmax 38 m 

Läpäisevyys 100 mm 

  

Taulukko 3. Raision Hidrostal H08K-M -pumpun tekniset tiedot. 

Hidrostal  
H08K-M 

P1 75 kW 

P2 69 kW 

Qmax 340 l/s 

Hmax 38 m 

Läpäisevyys 145 mm 

 

6.2.1 Virtaukset ja pysyvyyskäyrä 

Myös Raision pumppaamolle määritettiin vuoden 2015 tuntikeskivirtaamat sekä pysy-

vyyskäyrät (kuviot 4 ja 5).  
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Kuvio 4. Raision pumppaamon vuoden 2015 keskimääräiset tuntivirtaamat. 

 

Kuvio 5. Raision pumppaamon pysyvyyskäyrä. 

Raision pumppaamon tuntikeskiarvovirtaamasta voidaan todeta, että Raision virtaamat 

tottelevat samaa vuorokausirytmiä kuin Kaarinassa. Pysyvyyskuvasta voidaan tulkita, 

että Raision pumppaamon virtaus on 50 % ajasta yli 643 m3/h:ssa. Myös Raisiossa pitää 
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ottaa huomioon, että kyseessä on koko vuoden keskituntivirtaamat, joten se sisältää 

myös virtaamahuiput, jolloin normaalin tuntikeskivirtaamat jäävät pienemmiksi.  

6.2.2 Ominaiskäyrät 

Kaarinasta poiketen, Raision pumppaamossa on kahta eri pumppumallia. Molemmille 

pumpuille laskettiin affiniteettisääntöjä käyttäen ominaiskäyrä eri taajuuksille valmistajan 

toimittamista Q/H-kuvaajista (liitteet 3 ja 4) saatujen tietojen perusteella. Putkistohäviö-

arvot saatiin myös Turun seudun puhdistamo Oy:n sisäisestä tietokannasta. Näiden tie-

tojen avulla laskettiin putkistohäviökäyrä ja lisättiin se pumpun ominaiskäyrien kanssa 

samaan kuvioon (kuviot 6 ja 7).  

 

Kuvio 6. Grundfos S2554BM6A501Z -pumpun ja putkistohäviön ominaiskäyrät. 
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Kuvio 7. Hidrostal H08K-M -pumpun ominaiskäyrät. 

Kuvioista 6 ja 7 voidaan päätellä, että pumput toimivat jo valmiiksi hyvillä hyötysuhde-

alueilla. Säästöjä voidaan silti saavuttaa optimoimalla geodeettinen nostokorkeus ja las-

kemalla pumpun moottorin taajuutta. Vaikka hyötysuhde pysyisi samana uudessa toi-

mintapisteessä, tilavuusvirran pienentyessä pumppausaika pitenee, jolloin pumppujen 

käynnistystiheys pienenee. 
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7 KOEAJOT 

Koeajot suoritettiin kaikille pumpuille samalla tavalla. Automaatiojärjestelmästä laskettiin 

pumppujen sähkömoottorien taajuutta pitäen käynnistys ja pysäytysrajat samoina jokai-

selle taajuudella. Automaatiojärjestelmästä otettiin tehojen sekä tilavuusvirtojen arvot tal-

teen sähköisesti 10 sekunnin näytetaajuudella. Moottorien taajuutta päätettiin laskea 30 

hertsin taajuuteen, tai kunnes virtausnopeus laskee alle 0,5 m/s. 

Virtauksen ja tehon hetkittäisestä vaihtelusta johtuen, päätettiin laskea keskiarvot sekä 

teholle, että virtaukselle yhden pumppauksen ajalta. Keskiarvoista laskettiin yhden 

pumppauksen ominaisenergia sekä säästöprosentti nykyiseen ajotapaan verrattuna. Al-

kuperäisen suunnitelman mukaan tarkoituksena oli myös mitata taajuusmuuttajien häviöt 

jokaiselle taajuudelle, mutta mittausten epäonnistuessa päätettiin jättää taajuusmuutta-

jien häviöt huomioimatta.  

7.1 Kaarinan pumppaamo 

Kaarinan pumppujen ominaiskäyristä (kuvio 3) huomattiin jo selvä säästöpotentiaali, 

koska toimintapiste oli selkeästi parhaan hyötysuhdealueen ulkopuolella.  

7.1.1 Koeajon tulokset 

Kaarinassa pumput pystyttiin ajamaan 30 hertsin taajuuteen virtausnopeuden pysyessä 

määritellyissä raja-arvoissa. Taulukossa 4 on esitetty koeajon tulokset. 

Taulukko 4. Grundfos S21306H6B511Z pumpun koeajojen tulokset. 

Taajuus 
[Hz] 

Teho 
[kW] 

Tilavuusvirta 
[l/s] 

Ominaisenergia 
[Wh/m3] 

Säästö 
verrattuna 

50hz 

50 130,6 428 84,7   

49 124,8 420 82,6 2 % 

48 119,7 411 80,9 4 % 

47 114,1 400 79,2 6 % 

46 108,3 391 76,8 9 % 

45 103,0 381 75,1 11 % 

44 97,4 371 73,0 14 % 
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Taulukko 4 (jatkuu) 

Taajuus 
[Hz] 

Teho 
[kW] 

Tilavuusvirta 
[l/s] 

Ominaisener-
gia [Wh/m3] 

Säästö 
verrattuna 

50hz 

43 93,0 361 71,6 15 % 

42 89,0 353 70,2 17 % 

41 84,2 340 68,9 19 % 

40 80,5 335 66,8 21 % 

39 76,3 322 65,8 22 % 

38 73,2 312 65,1 23 % 

37 69,8 304 63,8 25 % 

36 66,4 291 63,3 25 % 

35 63,4 279 63,1 26 % 

34 61,5 272 62,8 26 % 

33 58,5 262 62,1 27 % 

32 55,5 250 61,6 27 % 

31 52,8 239 61,4 28 % 

30 50,3 229 61,2 28 % 

 

Koeajotuloksista voidaan todeta, että pumpun ominaisenergia laskee pumpun sähkö-

moottorin taajuuden laskemisen myötä. Parhaaseen ominaisenergiaan päästään 30 

hertsin taajuudella, mutta painelinjan virtausnopeus laskee pumppauksen lopussa liian 

pieneksi johtuen geodeettisen nostokorkeuden vaikutuksesta pumpun tuottoon. Paras 

ajotaajuus virtausnopeuden pysyessä sallitulla tasolla on 33 hertsiä, jolloin saavutettu 

säästö verrattuna nykyiseen ajotapaan on 27 %.  

Koeajossa huomattiin pumpun tärinän kasvavan liian suureksi 42 ja 39 hertsin taajuuk-

sien välillä. Liiallinen tärinä voi aiheuttaa esimerkiksi putkivaurioita, joten ajotapaa mää-

riteltäessä on otettava huomioon, ettei pumppu pääse käymään kyseisillä taajuuksilla. 

7.1.2 Ajotapasuositus 

Pumppaamon ajotavaksi suositellaan jatkuvaa pintasäätöä, jossa automaatiojärjestelmä 

ohjaa pumppujen taajuutta määrätyn imualtaan asetuspinnan mukaan. Normaalivirtaus-

ten aikana pumppujen tuotto Kaarinassa on käytännössä aina suurempi kuin pumppaa-

moon tuleva virtaus, joten pumppujen käynti on on/off tyylistä myös uudella ajotavalla. 
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Asettamalla minimitaajuudeksi 33 hertsiä sekä maksimitaajuudeksi 50 hertsiä, varmiste-

taan pumpun toimiminen parhaalla hyötysuhteella normaalivirtaaman aikana. Virtaus-

huippujen kohdalla, automaatiojärjestelmä osaa nostaa pumpun taajuuden automaatti-

sesti asetettuun maksimitaajuuteen, jolloin tarvittaessa pumpun maksimikapasiteetti 

saadaan käyttöön.  

7.2 Raision pumppaamo 

Raision pumppujen ominaiskäyristä (kuviot 6 ja 7) voidaan päätellä, että molemmat pum-

put toimivat jo nyt melko hyvällä hyötysuhdealueella. 

7.2.1 Tulokset 

Raisiossa pumput ajettiin 38 ja 37 hertsin taajuuksille, jonka jälkeen virtausnopeus laski 

liian pieneksi. Koeajojen tulokset on esitetty taulukoissa 5 ja 6. 

Taulukko 5. Hidrostal H08K-M pumpun koeajojen tulokset. 

Taajuus 
[Hz] 

Teho 
[kW] 

Tilavuusvirta 
[l/s] 

Ominaisenergia 
[Wh/m3] 

Säästö 
verrattuna 

50hz 

50 58,6 196 83,1  

49 54,9 190 80,4 3 % 

48 51,9 183 79,0 5 % 

47 49,4 177 77,7 6 % 

46 47,0 170 76,9 8 % 

45 44,0 164 74,7 10 % 

44 42,1 157 74,5 10 % 

43 39,8 149 73,9 11 % 

42 38,0 143 73,6 11 % 

41 35,0 136 71,4 14 % 

40 33,0 127 72,1 13 % 

39 31,0 119 72,3 13 % 

38 30,0 115 72,5 13 % 

37 28,0 104 74,7 10 % 
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Taulukko 6. Grundfos S2554BM6A501Z pumpun koeajojen tulokset. 

Taajuus 
[Hz] 

Teho 
[kW] 

Tilavuusvirta 
[l/s] 

Ominaisenergia 
[Wh/m3] 

Säästö 
verrattuna 

50hz 

50 62,6 187 93,2  

49 58,8 180 90,8 3 % 

48 55,7 174 89,0 5 % 

47 52,8 167 87,7 6 % 

46 49,9 160 86,6 7 % 

45 47,0 154 85,0 9 % 

44 44,4 146 84,4 9 % 

43 42,1 139 84,2 10 % 

42 39,8 132 84,0 10 % 

41 37,4 124 83,9 10 % 

40 35,4 116 84,8 9 % 

39 33,2 108 85,6 8 % 

38 31,3 100 86,9 7 % 

 

Koeajotuloksista voidaan todeta, että molempien pumppujen paras hyötysuhdealue on 

41 hertsin taajuudella ajettaessa. Verrattuna nykyiseen 50 hertsin ajotapaan, saavutet-

taisiin Hidrostalin pumpulla 14 % ja Grundfosin pumpulla 10 % säästöt. Koeajossa huo-

mattiin Hidrostalin pumpun olevan noin 10 % energiatehokkaampi kuin Grundfos 

pumppu samoilla tilavuusvirroilla. Vaikka teoriassa pelkästään Hidrostalin pumpulla 

pumppaaminen olisi energiatehokkaampaa, ei käytännössä näin voida toimia, koska 

pumpulla voidaan pumpata vain toiseen siirtolinjasta. Myös muiden pumppujen pitkään 

seisottaminen saattaisi kerryttää pumppujen imukäyrien eteen epäpuhtauksia, jotka 

saattaisivat pumpun käynnistyksen yhteydessä tukkia pumpun. 

7.2.2 Ajotapasuositukset 

Pumppaamon ajotavaksi suositellaan jatkuvaa pintasäätöä, jossa pumppujen taajuusväli 

on 41 ja 50 hertsin välillä. Raisiossa pintasäätö toimii paremmin verrattuna Kaarinaan, 

koska yhden pumpun maksimituotto ja pumppaamoon tuleva virtaus on lähempänä toi-

siaan. Ajotavan koeajossa huomattiin, että yksi pumppu saattoi käydä jatkuvasti jopa yli 

12 tuntia. Pumpun pitkä käyntiaika voi aiheuttaa pumpun tukkeutumisen välppeen tai 
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kaasun kertyessä pumpun juoksupyörään, joten pumppaamon asetuksiin täytyy määrit-

tää maksimikäyntiaika yhdelle pumpulle. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 Energiatehokkuuteen vaikuttavat asiat 

Pumppaamoiden energiatehokkuus on monien asioiden summa ja ne täytyy ottaa huo-

mioon jo ennen varsinaista suunnittelua. Suurin sekä taloudellisesti tehokkain tapa vai-

kuttaa pumppaamon energiatehokkuuteen on laadukas suunnittelu. Laadukkaan suun-

nittelun pohja on tarkat arvot pumppaamon nykyisistä virtaamista sekä arviot virtaamien 

kehityksestä tulevaisuudessa. Näin voidaan suunnitella pumppujen ja painelinjojen koot 

optimaaliseksi. Suunnittelussa pitäisi myös keskittyä pumppaamon rakenteellisiin omi-

naisuuksiin, kuten pumppaamon pohjan ja sisäisen putkiston muotoihin sekä kom-

ponentteihin. Esimerkiksi pumppaamon imualtaan pohjan muotoilulla on suuri merkitys 

välppeen ja hiekan kertymiseen sen pohjalle. Liiallinen välpe ja hiekka altaan pohjalla 

vaikuttaa pumppaamon toimintavarmuuteen, lisää kunnossapitokustannuksia sekä hei-

kentää energiatehokkuutta. Myös imualtaiden tilavuuden kasvattamisella voitaisiin mah-

dollistaa pumppujen käymisen pidempään kerralla, jolloin minimoitaisiin käynnistysker-

tojen tarve.  

8.2 Pumppaamoiden energiatehokkuus 

Sekä Kaarinassa että Raisiossa saavutettiin säästöjä energiankulutuksessa uusien ajo-

tapojen myötä. Molempien pumppaamoiden energiankulutusta seurattiin sekä vanhan 

että uuden ajotavan aikana sähkönsiirtoyhtiön energiaseurantapalvelun kautta. Pump-

paamoiden energiankulutuksen vertailussa ajotapojen välillä täytyi ottaa huomioon, että 

energiaseurantapalvelun ilmoittamaan energianmäärään sisältyi pumppujen kuluttaman 

energian lisäksi esimerkiksi lämmityksen, valaistuksen ja instrumenttien kuluttama ener-

gia. Suuri merkitys myös energianmäärään oli pumppaamon päivittäisillä virtauksilla. 

Energiamääriä ajotapojen välillä vertailtiin vaihtamalla ajotapaa päivittäin ja ottamalla 

energiankulutuslukemat talteen. Energiamääriä ei suhteutettu virtauksiin, koska muiden 

kuin pumppujen kuluttamaa energianmäärää ei ollut tiedossa. Vertailut pyrittiin teke-

mään mahdollisimman samoilla päivittäisillä virtauksilla sekä ulkoilman lämpötiloilla. 
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Pumppaamoiden energiatehokkuutta tutkittiin vain normaalivirtaamien aikana. Huippu-

virtausten aikana energiatehokkuus muuttuu toissasijaiseksi tekijäksi veden siirtokapa-

siteetin tärkeyden kasvaessa. Automaatiojärjestelmän asetuksista on kuitenkin varmis-

tettava, että myös huippuvirtaamien aikana pumppaamo toimii parhaalla mahdollisella 

energiatehokkuudella. Säästöjen lopullinen kokonaismäärä selviää pidemmällä ajanvä-

lillä. 

8.2.1 Kaarina 

Kaarinassa keskimääräinen säästöprosentti oli noin 32 %. Normaalivirtaaman aikana 

pumppuja pystyttiin ajamaan jatkuvasti 33 hertsin taajuudella. Säästöprosentti on hie-

man suurempi kuin koeajojen tuloksista saatu säästöprosentti (27 %) 33 hertsin taajuu-

delle. Tämä luultavasti johtuu pumpun käynnistyskertojen pienentymisestä ja pumppaus-

aikojen kasvamisesta. Taulukossa 7 on esitetty pumppaamon pumppujen käynnistys-

kertojen ja pumppausaikojen muutokset ajotapojen välillä. 

Taulukko 7. Kaarinan pumppaamon pumppujen käyntiajat ja käynnistyskerrat. 

Ajotapa 
Käyntiaika 
[min/vrk] 

Käynnistyskerrat 
[kpl/vrk] 

Vanha 655 143 

Uusi 993 99 

Muutos 338 44 

 

Taulukosta voidaan tulkita, että pumppujen käynnistyskerrat ovat vähentyneet melkein 

kolmanneksen vuorokaudessa ja käyntiaika kasvanut lähes samassa suhteessa. Käy-

tännössä säästö syntyy siitä, että käynnistyskertojen vähentyessä myös tarve kiihdyttää 

pumppuja toimintapisteeseen vähenee. 

8.2.2  Raisio 

Raisiossa keskimääräinen säästöprosentti oli noin 10 %. Raisiossa pumppujen taajuus 

vaihteli 50 hertsistä 41 hertsiin tulevien virtausten mukaan, joten suora vertailu koeajojen 

tuloksiin on vaikeaa. Myös Raisiossa pumppujen käyntiajat ja käynnistyskerrat muuttui-

vat ajotapamuutoksen myötä. Taulukossa 8 on esitetty pumppujen käynnistyskerrat ja 

käyntiajat. 
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 Taulukko 8. Raision pumppaamon pumppujen käyntiajat ja käynnistyskerrat. 

Ajotapa 
Käyntiaika 
[min/vrk] 

Käynnistyskerrat 
[kpl/vrk] 

Vanha 1067 93 

Uusi 1333 22 

Muutos 266 71 
 

Myös Raisiossa pumppujen käyntiaika lisääntyi ja käynnistyskerrat vähentyivät. Varsin-

kin käynnistyskertojen vähentyminen on huomattavaa.  

8.3 Energiatehokkuus tulevaisuudessa 

Suurimmat keinot energiantehokkuuden parantamiseen tulevaisuudessa rajoittuvat pit-

kälti pumppaamoiden saneeraukseen tai pumppujen uusimiseen. Näiden tullessa kysee-

seen, on tärkeää, että suunnittelijoille sekä pumpputoimittajille toimitetaan mahdollisim-

man tarkat mitoitustiedot, jotta vältetään yli- tai alimitoitetut mitoitukset. Myös tarjous-

pyyntöjä laadittaessa voidaan vaatia pumpuilta esimerkiksi tiettyä hyötysuhdetta. 

Yksinkertaisesti vähentämällä pumpattavaa vesimäärää säästettäisiin energiaa. Turun 

seudulla vuoto- ja hulevesien määrä on arvioitu olevan jopa 45 % laitoksen vuosittaisista 

virtaamista. Verkoston saneerauksella voitaisiin pumppaamoiden vesimääriä vähentää 

huomattavasti. 

Energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa myös pienillä teoilla. Esimerkiksi korvaamalla 

vanhoja pallotakaiskuventtiileitä uudemmilla pienemmän vastuskertoimen omaavilla ta-

kaiskuventtiileillä voidaan saada jossain tapauksissa parannettua energiatehokkuutta 

kustannusystävällisesti. Myös automaatiojärjestelmän kehittämisellä pystytään edesaut-

tamaan energiatehokkaampaa ajotapaa pumppaamoille. Tulevaisuudessa pumppaa-

moiden linkittämisellä yhteen automaatiojärjestelmällä avulla voitaisiin mahdollistaa ta-

saisemmat virtaukset isommille pumppaamoille sekä jätevedenpuhdistamolle. 

Päivittäisessä käytössä energiatehokkuuteen voitaisiin vaikuttaa mittausdatan lisäämi-

sellä. Esimerkiksi pumppukohtainen energiankulutus- ja ominaisenergianmittaus mah-

dollistaisi yhden pumpun energiatehokkuuden seuraamisen nykyistä helpommin. Mitta-

reiden lisäämisellä voitaisiin myös havaita energiatehokkuuteen mahdollisesti vaikutta-

vat vikatilanteet kuten pumpun tukkeutuminen nopeammin. 
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Grundfos S21306H6B511Z -pumpun ominaiskäyrästö 
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Hidrostal H08K-M -pumpun ominaiskäyrästö 

 


