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Previous plans for the solar powered floating pumping platform have been made already in 

2015 based on Professor Juha Pyrhönen’s ideas. The pumping platform was completed 

during 2017 and 2018 and started operating on June 15th, 2018 at Pien-Saimaa Koneenselkä 

lake. This bachelor’s thesis focuses on the difficulties and results which occurred between 

15th of June and 30th of September and changes made to the pumping platform between 

10/2018 and 11/2019. The goal of this thesis is to give an overview of the implementation 

of the pumping platform and analyze the effects of the pumping platform in the oxygen 

content at the bottom of the Koneenselkä lake. The analysis of results utilizes the existing 

documentation on the different phases of the project. 

The result of this thesis is a documentation of the implementation of the pumping platform 

and the results obtained during the first summer of its operation. The challenges of the 

pumping platform were reported, and the severity of the difficulties were analyzed for the 

future operation of the pumping platform. The results were clarified, and the pumping 

platform influenced the oxygen content of the bottom of the lake. However, the pumping 

platform did not fully function as planned. Based on the results of this thesis, it can be used 

as basis to think ways to improve the performance of the pumping platform in the future. 
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1. JOHDANTO 

 

Tässä kandidaatintyössä käsiteltävä järven alusveden hapettamiseen tarkoitettu 

pumppauslautta on Pien-Saimaan Koneenselälle asennettu kelluva lautta, jonka pumppu saa 

tarvitsemansa käyttöenergiansa aurinkopaneeleilta, eikä se näin ollen ole riippuvainen 

sähköverkosta. Aurinkoenergian käyttäminen on ekologinen ratkaisu ekologiseen 

ongelmaan, sillä aurinkopaneelien käyttäminen ei aiheuta meluhaittoja tai päästöjä 

toimiessaan. Aurinkopaneelit eivät edellytä jatkuvaa säännöllistä kunnossapitoa tai 

valvontaa, mutta niitä tulisi kuitenkin tarkkailla riittävän usein, jotta tarvittaessa voidaan 

puuttua mm. aurinkopaneeleita varjostaviin tekijöihin, mitkä voivat vaikuttaa merkittävästi 

aurinkopaneelien tuottamaan energiaan. (Vattenfall) 

 

Hapetuspumppauslautan tarkoituksena on pumpata hapekasta pintavettä Pien-Saimaan 

pohjasyvänteeseen, lieventäen happikadosta ja vähähappisuudesta aiheutuvia ongelmia, 

kuten järven rehevöitymistä ja sinileväkukintoja. Hapetuspumppauslautta on yksi keino 

Pien-Saimaan vesistön heikon vedenlaadun kohentamiseen, ja sitä voisi hyödyntää 

muidenkin Suomen järvien vedenlaadun kohentamiseen tai ylläpitämiseen. 

Hapetuspumppauslautan alustavia suunnitelmia on tehty jo vuonna 2015 professori Juha 

Pyrhösen ideoihin pohjautuen. Lautan suunnitelmaa on esitelty Riku Smolanderin 

kandidaatintyössä (2017). Pumppauslauttaprojektin parissa on suunnittelu- ja 

rakennusvaiheessa työskennellyt useita eri henkilöitä. Suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu 

aurinkopaneelien ja pumpun vaatima pinta-ala lautalta, lautan ja siinä olevien komponenttien 

yhteenlaskettua painovoimaa vastaava noste, pumpun käyttämiseen tarvittava energia ja sitä 

myötä paneeleiden lukumäärä, aurinkopaneelijärjestelmän vaatima sähköjärjestelmä (mm. 

taajuusmuuttajakäyttö ja tiedonsiirtoon käytettävät komponentit), pumpun säätötekniset 

toimenpiteet, ja muut käytännön asennusratkaisut. Pumpun sähkömoottorin suunnittelu ja 

valmistus toteutettiin LUT-yliopistossa.  

 

Rakennusvaiheessa on tullut vastaan asioita, joiden seurauksena toteutusta alun perin 

suunnitellusta on jouduttu muuttamaan. Hapetuspumppauslautta käynnistettiin Pien-

Saimaan Koneenselällä 15.6.2018, jolloin pumppauslautan rakennusvaiheen voidaan katsoa 

päättyneen.  
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1.1 Huomionosoitukset 

 

Pien-Saimaan autonominen pumppulautta pohjasyvänteiden happitasapainon 

ylläpitämiseksi –hanketta ovat rahoittaneet Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö, Kaakkois-

Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lappeenrannan kaupunki ja 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

 

Tämän työn tarkoituksena on antaa yleiskuva pumppauslautan toteutuksesta ja muutoksista, 

mitkä ovat tapahtuneet aiemman suunnitteluvaiheen jälkeen aikavälillä 6/2017 – 4/2019. 

Työssä myös käsitellään edellä mainitun aikavälin aikana olleita haasteita toteutuksessa, 

sekä kesän 2018 aikana saatuja tuloksia mm. lautan vesistövaikutuksista. Työssä vertaillaan 

pumppauslautan toteutusta sitä koskeviin suunnitelmiin. Hapetuspumppauslautan 

suunnittelusta aiemmin tehty kandidaatintyö (Smolander 2017) toimii vertailun kohteena 

muiden projektiin kuuluvien dokumenttien lisäksi. Hapetuspumppauslautan toteutusta 

verrataan projektin aikana toteutettuihin suunnitelmiin, sekä suunnitelmien muutoksia 

perustellaan. Hapetuspumppauslautan toiminnasta saatuja tuloksia analysoidaan ja tehdään 

niiden perusteella johtopäätöksiä lautan toiminnasta ja vaikutuksista Pien-Saimaahan. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Lautan toteutuksen onnistumisen arvioinnissa vesistövaikutusten kannalta käytetään 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen operoiman erillisen mittauslautan kautta saatua 

dataa hyväksi. Dataa verrataan edellisiin vuosiin, ottaen huomioon kyseisen datan 

keräämisessä olleet reunaehdot. Kandidaatintyön tekijä on myös itse ollut projektissa 

mukana, aikavälillä 5/2018 – 12/2018. Suunnittelu- ja rakennusvaiheen osalta suoritetaan 

kyselytutkimuksen periaatteita hapetuspumppauslautan parissa työskennelleiden 

henkilöiden kanssa, sekä tutkitaan suunnittelu- ja rakennusvaiheen aikana syntyneitä 

dokumentaatioita.  
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2 HAPETUSPUMPPAUSLAUTAN TOTEUTUS 

 

Hapetuspumppauslautan suunnittelua ja rakennusta tehtiin LUT-voiman ja 

sähkökäyttötekniikan laboratorioiden henkilökuntien avulla professori Juha Pyrhösen ja 

tutkimusjohtaja Antti Suikin (2017) ja tutkimusjohtaja Markku Niemelän (2018) johdolla. 

Hapetuspumppauslauttaprojektiin on osallistunut monta eri henkilöä suunnittelu- ja 

rakennusvaiheissa. Hapetuspumppauslauttaa varten suunnitellun sähkökoneen 

valmistukseen laskettiin kuluvan aikaa n. 5 kk, jonka jälkeen siihen kuuluvan koestamisen 

moottorin kuormituskokeilla. Virtausmittauskalibroinnin laskettiin vievän aikaa n. kaksi 

kuukautta ja sitä suunniteltiin tehtävän joko sähkökäyttötekniikan laboratoriossa, tai 

Koneenselällä pumppauslautan ollessa toiminnassa, mutta sitä ei päätetty toteuttaa. (LUT-

Voima) 

 

Rakennusvaiheen aikana hyödynnettiin LUT-yliopiston tasakattoaurinkovoimalaa, ja 

hapetuspumppauslautan aurinkopaneeleilla toteutettua tehonsyöttökokoonpanon tarvetta 

arvioitiin tasakattoaurinkovoimalasta saatujen aiempien vuosien tuloksien perusteella. 

Tasakattoaurinkovoimalaa käytettiin pumppukokoonpanon testauksessa sähkökoneen 

teholähteenä. Alun perin hapetuspumppauslautta oli määrä laskea Pien-Saimaan vesille heti 

jäiden lähdettyä ja toukokuussa lautan oli määrä olla toimintakunnossa, mutta 

pumppauslautan rakentaminen kesti odotettua pidempään, johtuen mm. alihankkijoilta 

tilattujen eri osien pidentyneistä toimitusajoista. Lautta koottiin valmiiksi vesille lähtöä 

varten Pien-Saimaan rannassa, ja se käynnistettiin 15.6.2018. 

 

2.1 Lautan runko ja rakenne 

 

Alun perin lautan rungoksi suunniteltiin pyöreäkulmaista puukehikkoa, jonka 

kelluntaelementteinä toimisivat putkiponttoonit, mutta lopulta päädyttiin suorakulmaiseen 

runkoon. Lautan ankkurointi suunniteltiin tulevan lautan jokaisen kulmaan. Lauttaa 

suunniteltiin rakennettavaksi paikan päällä osista, sillä kokonaisena sen kuljettaminen esim. 

LUT-yliopiston tiloista Pien-Saimaalle tulisi haasteeksi, sillä kokonaisen lautan 

kuljettaminen järvelle vaatisi erikoiskuljetuksen. Lautan alkuperäiseksi kooksi suunniteltiin 

6,2 m · 7,8 m, jolloin se koostui kolmesta osasta: kahdesta reunaosasta ja keskimmäisestä 

osasta. Reunimmaisten osien suunniteltiin olevan 6,2 m · 2,4 m, kun taas keskimmäisen 
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mitat olisivat olleet 6,2 m · 3,0 m. Näin ollen suunnitellun lautan pinta-alaksi olisi tullut n. 

48,4 m2. 

 

Toteunut lautta tehtiin kuitenkin paljon suuremmaksi, kuin mitä oli suunniteltu. Alun perin 

suunniteltiin jokaisen kolmen erillisen lauttaelementin kannelle tulevan 6 aurinkopaneelia, 

yhteensä siis 18 kappaletta. Kuitenkin suunnitelmia muutettiin siten, että lautan 

aurinkopaneelit sijaitsevat molemmin puolin lauttaa ja ne jaettiin kahteen erilliseen 

ryhmään, kummassakin ryhmässä ollen 9 kappaletta paneeleita. Keskellä lauttaa sijaitsee 

pumppuyksikkö ja sen yläpuolella oleva aurinkopaneeleiden ja pumpun tarvitsema 

sähköjärjestelmä. Toteutuneen lautan pohjapiirros näkyy kuvassa 2.1. ja sen kokonaispinta-

alaksi saatiin 55,8 m2. Pinta-alan kasvu johtuu lautan keskelle rakennetusta asennusreijästä, 

joka toteutettiin pumppukokoonpanon asennuksen helpottamisen vuoksi. 

 

Lautan ankkurointi toteutettiin nelipisteankkuroinnilla, jossa jokaiseen nurkkaan 

kiinnitettiin 16 mm:n paksuisella kettingillä 2000 kg paino. Nelipisteankkurointi tarvittiin, 

sillä lautan sijaintipaikka keskellä Pien-Saimaan Koneenselällä on tuulinen, eikä lautta saisi 

lähteä ajelehtimaan järvellä tuulesta, aallokosta tai jäiden liikkeiden takia. Lautta 

suunniteltiin kestämään talvehtiminen järvellä, mutta suunnitelmissa oli pohdittu, että lautta 

olisi syytä tuoda maihin, tai edes suojaisempaan paikkaan talven ajaksi, johtuen keväisten 

jäälauttojen liikkeistä järvellä. Myös lautan sähköjärjestelmään kuuluvat tiedonsiirron ja 

valaistusjärjestelmän toiminnanvarmistusakut voisivat olla talven jälkeen 

käyttökelvottomat. 

 

Lautan pohjamateriaalina käytettiin painekyllästettyä puuta, ja sen kiinnikkeinä käytettiin 

ruostumattomasta teräksestä tehtyjä kiinnikkeitä. Lautan kelluntaelementteinä käytettiin 

ponttoneita, jotka oli kiinnitetty kolmen erillisen lauttaelementin pohjaan. Kuvassa 2.3. 

näkyy kelluntaelementtien, paneeleiden, pumpun sekä sähkökeskuksen sijoitus. 

Kelluntaelementit ovat lautan kantava rakenne, ja yhdessä ankkureiden kanssa ne pitävät 

lautan paikoillaan vedenpinnan yläpuolella.  
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Kuva 2.1 Toteutuneen hapetuspumppauslautan pohjapiirustus (LUT-Voima) 

 

2.2 Pumppukokoonpano 

 

Pumppukokoonpanolla tarkoitetaan, pumppua, sähkömoottoria, veden virtauksen 

ohjaamiseen tarvittavia rakenteita, kuten diffuusoria sekä niihin tarvittavia kiinnikkeitä. 

Pumppukokoonpano on sijoitettu veden alle n. kahden metrin syvyyteen. Pumpun 

suunnittelussa auttoi jo eläkkeellä oleva Professori Jaakko Larjola, joka suoritti pumpun 

mittoihin vaadittavat laskennat ja hänen suunnitelmiaan ja laskelmiaan hyödynnettiin 

suunnittelutyössä. Laskentojen ja suunnitelmien perustana oli suunniteltu ottoteho 2 kW ja 

hyötysuhde 80%, näin ollen pumpun sähkömoottorille välittyvä teho olisi 1600 W laakeri- 

ja tiivistehäviöiden jälkeen. Tehon pitäisi riittää siihen, että pumpun moottori pyörii 80 rpm.  

 

Professori Larjola tarjosi kaksi erilaista vaihtoehtoa pumpun suunnitteluun. Ensimmäisessä 

suunnitelmassa pumppu on geometrialtaan samanlainen, kuin Kivisalmessa oleva pumppu, 

sillä erotuksella että veden ulostulodiffuusori on pohjalla ja letku yhdistää diffuusorin 

pumpun runkoon. (Kivisalmi). Ensimmäisen suunnitelman pohjana oli, että pumppua 
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voitaisiin ajaa pienelläkin teholla ilman virtauksen pysähtymistä. Toisessa suunnitelmassa 

oli huomattavasti pidempi ulostulodiffuusori (3,771 m). Tämä parantaisi merkittävästi 

pumpun tuottoa (3,31 m3/s), mutta se olisi helpompi sakkaamaan, kun sitä ajetaan 

pienemmällä teholla kuin 1600 W. Myöskään näin pitkää diffuusoria ei ole käytännön tasolla 

mitattu, mutta kirjallisuuslähteitä käyttäen oli laskettu teoreettinen pumppausvirtaus. 

Suunnitelman 1. pohjalta lähdettiin kehittelemään pumpun moottoria. 

 

Pumpun ja sen moottorin ollessa upotettuna vedenpinnan alle, tuli materiaalivalinnoissa ja 

kaapeloinnissa ottaa huomioon veden aiheuttamat haittavaikutukset, niin sähköteknisesti 

kuin lujuusopillisesti. Koska pumpun roottori pyörii vaihtelevalla pyörimisnopeudella, tuli 

ottaa huomioon mm. veden vastus ja roottorin synnyttämä noste. Tarkemmin mitoitettiin 

kriittisiä osia, kuten roottorin siipiä ja niiden kiinnityksiä sekä moottoria ja sen erinäisten 

osien kiinnitystä runkoputkeen ja johdeosaan. Moottorin sähköosien kotelointiluokka 

määrittyy SFS-standardien mukaan IP-68:ksi ja tiivistysten osalta tuli huomioida myös 

veden paine-erot. (SFS-standardit). Lopullisen pumppukokoonpanon kokonaispainoksi 

arvioitiin tulleen n. 1000 kg. Virtausteknisten laskelmien mukaan veden ulosvirtaus voisi 

aiheuttaa n. 1300 N impulssivoiman. Mikäli letku ja diffuusori olisivat tarpeeksi kevyet, saisi 

impulssivoima letkun ja diffuusorin liikkumaan vapaasti veden alla, aiheuttaen pahimmassa 

tapauksessa lautan uppoamisen veden alle. Tämän takia letkua on alkuperäisestä 

suunnitelmasta lyhennetty ja diffuusorin ympärille on rakennettu metallirengas, joka pitää 

diffuusoria paikallaan. Letkun lyhentymisen takia kokonaissyväys myös pieneni. Letkua on 

myös lyhennetty, koska lautan sijoituspaikka on Pien-Saimaan Koneenselkä, eikä 

Riutanselkä, kuten alun perin oli suunniteltu. Taulukkoon 2.1. on merkitty tärkeimpiä 

moottorin ominaisuuksia, taulukkoon 2.2. on lueteltu tarkemmin moottorin häviöitä ja 

liitteessä 2 olevaan taulukkoon on kerätty toteutuneen pumppukokoonpanon mittoja.  

 

Pumppukokoonpanon toteutuneet mitat eivät juuri poikenneet v. 2017 tehdystä 

suunnitelmasta. Toteutuneessa lautassa näkyvin muutos suunnitelmiin on pumpun ja 

diffuusorin välinen letku, sillä pumppauslautan lopullinen sijaintipaikka muuttui. Myös 

välys pumpun ja lautan välillä muuttui merkittävästi, sillä pumppauselementti kiinnitetään 

kettingillä, jonka pituus on n. 1,5 m, kiinni lauttaan, eikä se ole kiinteästi kiinnitetty 

metalliputkilla, joiden pituus n. 0,45 m kiinni rungosta. Kettinkiratkaisun perusteena on 

aurinkopaneeleiden toiminta pumpun tehonlähteenä. Auringon paiste ja tätä myötä 
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moottorille välittyvä teho voi päivän aikana olla hyvinkin epäsäännöllistä, tällöin 

kiinnityselementteihin kohdistuisi väsyttävää kuormitusta pumpun moottorin lähtiessä 

pyörimään aiempaa nopeampaa esim. pilvisen ajanjakson jälkeen tai aiempaa hitaammin 

pilvien tai lintujen peittäessä paneelit. [Pennala, E 2000] 

 

Taulukko 1. Pumpun moottorin ominaisuuksia. (LUT-Voima) 

Suure Arvo 

Staattorin pituus 300 mm 

Staattorin ulkohalkaisija  369.9 mm 

Staattorin sisähalkaisija  222.1 mm 

Roottorin ulkohalkaisija  197.1 mm 

Roottorin sisähalkaisija  170 mm 

Staattoriaukkojen lkm (Stator slot) 24 

Kestomagneetin korkeus [mm]  9 mm 

Kestomagneetin leveys [mm] 27.4 mm 

Roottorimateriaali Rakennusteräs Fe 52 

Roottorin peitemateriaali 2 mm paksuista epämagneettista muovia 

Staattorin ydinmateriaali (1 mm 

laminointilevyt) 
AISI 430 teräs 

Napapariluku 10 

Nimellispyörimisnopeus 80 rpm 

Nimellistaajuus 13.33 Hz 

Nimellisteho 1700 kW 

Nimellisvääntö 202 Nm 

Nimellissyöttöteho  2250 kVA 

Nimellisvaihejännite 78 V (rms-arvo) 

Nimellisvaihevirta 9.4 A (rms-arvo) 

Tehokerroin nimellispisteessä 0.95 

Arvioitu hyötysuhde nimelliskuormalla 78 % 
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Taulukko 2. Pumpun moottorin häviöitä. Staattorin rautahäviöitä arvioitiin karkeasti perustuen kirjallisuus 

lähteisiin, sillä staattorin materiaali ja paksuus (thickness of the stack) olivat normaalista poikkeavat. 

Mekaaniset häviöt puolestaan perustuivat testeihin, missä havaittiin kitkan aiheuttavan n. 30 Nm väännön millä 

tahansa pyörimisnopeudella (0…80 rpm). Moottori on 3-vaiheinen kestomagneettikone. (LUT-Voima) 

Häviö Arvo 

Kuparihäviöt (staattorin vastushäviöt)  300 W 

Staattorin rautahäviöt 13 W 

Roottorin rautahäviöt 47 W 

Kestomagneettihäviöt  7 W 

Mekaaniset häviöt 250 W 

Lisähäviöt 34 W 

Kokonaishäviöt 651 W 

Hyötysuhde 72 % 

 

Yleisesti pumppukäytöt ovat muuttuvia vääntömomenttikuormia, eli moottorin 

vääntömomentti riippuu vain sen pyörimisnopeudesta. [Aura, L. & Tonteri, A. J. 1986.] 

Moottorin nimellispiste, ns. ”Design piste” on n. 80,2 rpm, johon vaaditaan 

aurinkopaneeleilta n. 2000 W teho, joka vastaa n. 42,7 % lautan aurinkopaneelijärjestelmän 

tehosta, mikä vastaisi suunnittelun perustana ollutta keskimääräistä aurinkovoimalan 

tuotantotehoa keskikesällä. Näin suurella tehontuotolla pumpun tilavuusvirta olisi 1,63 m3/s. 

Pumpun moottorin hyötysuhde on parhaimmillaan nimellispisteessä. Pumpun 

maksimipyörimisnopeudeksi laskettiin suunnitellun perusteella n. 105 rpm. Tehoa tuohon 

pisteeseen laskettiin tarvittavan 4500 W, lautan aurinkopaneelijärjestelmän nimellistehon 

ollessa 4680 W, mikä käytännössä vastaisi täysin optimitilannetta ja käytännössä moottori 

voisi pyöriä 105 rpm nopeutta vain hetkittäin keskellä kesää. Maksimipyörimisnopeudella 

pumpun tilavuusvirraksi saataisiin 2,14 m3/s. (LUT-Voima) 

 

Auringonvalon intensiteetin vaihtelujen takia, sekä pumpun moottoria ohjaavan 

taajuusmuuttajan vuoksi tuli ottaa huomioon erilaiset tavat ohjata moottoria. Alkuperäisissä 

suunnitelmissa oli tarkoitus käyttää MPPT-säätötapaa, mitä suositeltiin ABB:n tarjoamassa 

ACS355 SOLAR -taajuusmuuttajassa (ABB a.). MPPT-säädöllä taajuusmuuttaja pyrkii 

saamaan paneeleiden jännitteen ja virran siihen enimmäispisteeseen, mikä tuottaa 

suurimman tehon sillä hetkellä, kun säätöä tarvitaan. MPPT-säätö on käytännössä jatkuva-
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aikaista, johtuen ympäristön pilvisyydestä. MPPT-säätö ei kuitenkaan toiminut käytännössä 

odotusten mukaisesti, joten muita säätötapoja, kuten skalaari- ja vektorisäätöjä kokeiltiin. 

Säätötapoja testattiin LUT-yliopiston sähkökäyttötekniikan laboratoriossa, sekä rakennus- 

ja suunnitteluvaiheessa että lautan ollessa Koneenselällä. Testauksessa hyödynnettiin LUT-

yliopiston tasakattoaurinkovoimalaa, jolla syötettiin erillistä testauskäytössä ollutta 

moottoria. Testikäytössä ollutta moottoria ohjattiin vastaavalla taajuusmuuttajalla, kuin mitä 

lautalla oli. Taajuusmuuttajalle asetettiin erilaisia säätöparametreja, jonka jälkeen moottorin 

käyttäytymistä tarkkailtiin muutosten jälkeen. Säädön tavoitteena oli saada pumpun 

moottorin pyörimisnopeus säästä riippumatta vakaaksi. Vesille laskettuun lauttaan valittiin 

skalaarisäätö, sillä se toimi laboratorio-olosuhteissa kaikkein parhaiten. Erillistä jännite- tai 

virtaohje mahdollisuutta, eli erillisen aurinkopaneelin tuottama virta, tai sen avulla saatu 

jännite toimisi moottorin pyörimisnopeusohjeena, jota moottorin tulisi seurata, tutkittiin 

tarkkailujakson jälkeen. Pyörimisnopeusohje todettiin laboratoriossa tehtyjen kokeiden 

perusteella hyväksi ratkaisuksi. Vaikka se vaatii erillisen aurinkopaneelin tuottamaan 

ohjearvoa, jonka seurauksena tulisi miettiä ohjearvoa tuottavan aurinkopaneelin sijoitusta 

lautalle siten, ettei se varjosta ja näin ollen heikennä sähkömoottorin tehontuottoon 

tarkoitettuja aurinkopaneeleja, niin se tuotti laboratoriossa parempia tuloksia kuin 

skalaarisäätö. Ohjearvopaneeli tullaan ottamaan käyttöön tulevaisuudessa. (LUT-Voima) 

 

2.3 Sähköjärjestelmä 

 

Hapetuspumppauslautan sähköjärjestelmä koostuu kolmesta erillisestä järjestelmästä: 

pumppukokoonpanon tehosyötöstä, joihin kuuluu aurinkopaneelit yhdessä siihen liittyvän 

sähkökäytön kanssa, tiedonsiirtokokoonpano, jonka tehtävänä on kirjata ja lähettää 

hapetuspumppauslautan toiminnasta tietoja sähköpostitse sekä 

huomiovalo/valvontajärjestelmän. Sähköjärjestelmän sähköpiirustukset löytyvät liitteestä 2. 

Sähköjärjestelmään kuuluu myös oleellisena asiana edellisiin järjestelmiin kuuluvat 

suojavälineet ja muut sähkökalusteet, kuten kaapelit, sulakkeet ja kytkimet. (SFS-Standardit) 

Sähköjärjestelmän kokonaisuuden suunnittelun reunaehtoina oli pumppauslautan ympäristö, 

sillä se on keskellä järvenselkää luonnon armoilla. Käytännön asennuksiin se vaikutti 

seuraavasti: lautalla olevan ohjauskeskuksen ja taajuusmuuttajan täytyy siis kestää 

sääolosuhteet ja siitä aiheutuvat mahdolliset rasitukset, kuten lämpötilan ja kosteuden 

vaihtelut sekä tiedonsiirtokokoonpanossa käytettävien komponenttien tulee toimia 
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Koneenselällä, missä voi olla paikoin heikko kuuluvuus. Komponenttien täytyy myös olla 

toimintavarmoja, sillä lautalle pääsee vain veneellä ja lautan autonomisesta toiminnasta saa 

tietoa vain tiedonsiirtojärjestelmän lähettämän datan perusteella. Koska lautta on järvellä, 

vaatii se SFS-standardien mukaisen potentiaalintasauksen. (SFS-Standardit) Lautalla oleva 

ohjauskeskus pitää sisällään tiedonsiirtojärjestelmän, huomiovalo/kamerajärjestelmän 

ohjauksen sekä pumpun syöttöön vaikuttavan ABB:n valmistaman dU/dT -suodattimen, 

jonka tehtävänä on suodattaa jännitteen piikkiarvoa ja nousunopeutta (ABB d). Pumpun 

tehosyöttöjärjestelmään kuuluu taajuusmuuttaja, jonka tehtävänä on muuttaa 

aurinkopaneeleilla tuotettu tasasähkö vaihtosähköksi. 

 

Pumpun tehonsyöttöön käytettyjä aurinkopaneeleja on sijoitettu lautalle yhteensä 18 

kappaletta ja ne ovat jaettu kahteen erilliseen ryhmään siten, että kummassakin ryhmässä on 

9 kappaletta 260 W:n aurinkopaneeleja kytkettynä sarjaan. Tällöin aurinkopaneelien 

yhteenlaskettu maksimiteho vastaa 4680 W aurinkovoimalaa. Erikseen ohjauskeskuksen 

vieressä on myös huomiovalo-kamerajärjestelmän toiminnan varmistamiseen olevan 12 V 

akun varaamiseen tarkoitettu aurinkopaneeli, joka on teholtaan 90 W. Akun tehtävänä on 

ylläpitää apulaite toimintavalmiutta niinä vuorokauden aikoina, jolloin aurinko ei paista. 

Akun lataamiseen käytettiin myös erillistä lataussäädintä. Tehonsyöttöön tarkoitetut 

aurinkopaneelit suunniteltiin asennettavan alkuperäisen suunnitelman mukaan 15o kulmaan, 

mutta toteutuneessa lautassa ne asennettiin 10o asteen kallistuskulmaan etelään päin, kaikki 

samaan suuntaan parhaan aurinkosähkön tuoton aikaansaamiseksi. (Aurinkosähkö) Kulman 

muutoksesta oli tehty tutkimuksia hyödyntäen LUT-yliopiston tasakattoaurinkovoimalaa, 

jotka osoittivat 10o kulmassa olevien paneelien tuottavan tarpeeksi tehoa verrattuna yleisesti 

käytettyyn 15o. Tämä lyhensi tarvittavaa lautan kokonaispituutta 6,8 metristä toteutuneeseen 

6,2 metriin. Ohjauskeskus on optimaalisessa paikassa lautalla, sillä kaapelivedoista ryhmien 

välille tulee lähestulkoon yhtä pitkät. Lautan kaapelointi on esitetty liitteessä 2. 

 

Suunnitelmien mukaan pumpun moottorin ohjauksessa käytettävä taajuusmuuttaja oli 

ABB:n ACS355 SOLAR PUMP-versio, jonka olisi tullut toimia paremmin nimenomaan 

aurinkovoimalla toimivien järjestelmien kanssa. (ABB a) Tämä kuitenkin vaihdettiin 

pumpun toiminnassa havaittujen ongelmien myötä. Pumpun etäohjausmahdollisuutta 

pohdittiin, sillä se olisi mahdollistanut pumpun moottoria ohjaavan taajuusmuuttajan 

säätöparametrien asettamisen LUT-yliopiston tiloista käsin. Etähallintaan olisi ollut kaksi 
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erilaista vaihtoehtoa, suora yhteys ja operaattorin tarjoama ratkaisu, mutta kumpaakaan ei 

päätetty toteuttaa, koska sen totutus olisi tullut liian monimutkaiseksi. (LUT-Voima) Suoraa 

yhteyttä ei suositeltu käytettävän ABB:n taholta, eikä operaattorin tarjoama ratkaisu olisi 

välttämättä ollut tarkoitusperiin soveltuva. Esimerkiksi tietoturvaa ei pystytty täysin 

takaamaan aukottomaksi verrattuna GSM-järjestelmään. (ABB b,c) Etäyhteys operaattorin 

kanssa olisi myös vaatinut lisäkomponentteja tiedonsiirtoon, mikä olisi tarkoittanut 

ohjauskeskuksen suunnittelua uudestaan. Taajuusmuuttajan parametrejä pääsee muuttamaan 

Ethernet sovittimen, SREA-01 kautta, joka on yhteydessä pumpun moottoria ohjaavan 

taajuusmuuttajan logiikkapiiriin, mutta se vaatii käytännössä fyysisen läsnäolon lautalla. 

 

Tiedonsiirtojärjestelmässä käytetyt komponentit ovat myös ABB:n valmistamia. 

Kenttäväyläsovittimena toimi ABB SREA-01 (Revisio C) ja datan lähetykseen käytettiin 

ABB:n MOXA GSM-modeemia. (ABB b,c) Tiedonsiirto toteutettiin lähettämällä CSV-

tiedostoja tunnin välein pumppausdataa varten tehtyyn sähköpostiosoitteeseen. 

Mittausvälinä käytettiin 10 s. Pumppauslautalta kerätty ja lähetetty data näkyy kuvassa 2.3. 

Huomiovalojärjestelmässä valaisimet ovat varustettu hämäräkytkimellä. 

 

 

Kuva 2.2 Kuvakaappaus SREA-01 käyttöliittymästä, josta näkyy kirjattavat ja lähetettävät tiedot. 1. Moottorin 

pyörimisnopeus [rpm], 2. Tasajännite aurinkopaneeleilta, 3. Tasavirta aurinkopaneeleilta. 4. Pumpun moottorin 

vääntömomentti nimellisestä vääntömomentista [%], 5. Moottorille välittyvä teho [kW], 6. Taajuusmuuttajan 

transistorien lämpötila [oC], 7. Pumpun pyörimisaika [h], 8. Akun varauksen tila, 9. Taajuusmuuttajakäytön 

toiminta-aika [h], 10. kWh-laskuri, 11. Moottorin kierroslaskuri, 12. Viimeisin virheilmoitus. Virheilmoituksia 

ovat mm. yli- tai alijännite, -virta, sähkökäytön ylikuumeneminen tai analogiatulon (AI1 tai AI2) lukuhäiriö. 

13. Moottorille syötettävä jännite, 14. Ohjauskeskuksen lämpötila. Analogiatuloihin (8 ja 14) käytettiin erillistä 

laskukaavaa, jolla prosenttiluvut muunnettiin volteiksi ja celsiusasteiksi. (ABB c) 
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2.4 Hapetuspumppauslautan kokonaisuus 

 

Lautalle ja sen eri järjestelmiin tehtiin joitain muutoksia ensimmäisen kesän aikana koettujen 

kokemuksien myötä. Pääasiassa muutokset koskivat sähköjärjestelmää. Näitä muutoksia jo 

toteutuneeseen lauttaan tehtiin vuoden 2018 aikana, ja niitä on esitelty myöhempänä tässä 

työssä. Lautan toteutus kokonaisuudessaan näkyy kuvasta 2.3 ja 2.4. 

 

Kuva 2.3. Hapetuspumppauslautan sivuprofiili, josta näkyvät pumppauskokoonpanon mitat ja tärkeimmät osat: 

1. Pumpuntehonsyöttöön tarkoitetut aurinkopaneelit, 2. Pumpunasennusta varten rakennettu asennuskehikko, 

joka kaadettiin pumppukokoonpanon asentamisen jälkeen, 3. Ohjauskeskus, ja sen vierellä oleva 90 W 

aurinkopaneeli. Pumpun sähkökäyttöön kuuluva taajuusmuuttaja on ohjauskeskuksen takana, 4. 

Putkiponttoonit, 5. Kettinkiliitäntä, jolla pumppauskokoonpano on kytketty lauttaan, 6. Johdeosa, jolla imetään 

hapekasta pintavettä pohjaan pumpattavaksi, 7. Liitäntäosa, johon kettinki liitetään, ja sähkömoottorin sijainti, 

8. Liitäntäosa letkun ja moottorin välillä, 9. Letku, jota pitkin hapekas pintavesi kuljetetaan pohjaan, 10. 

Diffuusori, jonka tarkoituksena on parantaa ulostulevaa virtausta. (LUT-Voima) 
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Kuva 2.4. Toteutunut hapetuspumppauslautta Koneenselällä. 
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3 HAASTEET 

 

Itse rakennusvaihe päättyi ja hapetuspumppauslautan toiminta alkoi, kun 

hapetuspumppauslautta laskettiin vesille Pien-Saimaan Koneenselälle. Tarkkailujakson 

aikana kuitenkin todettiin pumppauslautan toiminnan poikkeavan suunnitellusta. 

Myöhempänä on lueteltu ne haasteet, jotka kesän 2018 aikana hapetuspumppauslautalla 

havaittiin. Taulukosta 3 näkyy tarkasteluajan vikahistoria. 

 

Taulukko 3: Pumppauslautalta tarkkailujakson 15.6.2018 – 30.9.2018 kerätyn datan perusteella oleva 

vikakoodihistoria, perustuen viimeisimpään virheilmoitukseen. (ABB a). 

Vikakoodi Selite Ensimmäinen Viimeinen 

216 DC jännite invertterille on liian suuri 

invertterin asetuksiin nähden 

15.6 klo 

13:06:05 

17.6. klo 

22:39:42 

1009 Kenttäväylän kontrolleri ei ole aktivoitu 21.6 klo  

12:00:00 

4.7 klo  

09:46:00 

6 Alijännite, DC-jännite ei ole riittävä 7.7 klo 

22:11:50 

7.7 klo 

22:12:50 

1007 Väärin asetettu moottorin 

nimellispyörimisnopeus tai nimellistaajuus. 

4.7 klo  

10:36:15 

26.9 klo  

18:36:00 

 

Koska taulukkoon 3 kerätyt vikakoodit perustuvat viimeisimpään virheilmoitukseen, näyttää 

pumppauslautalta lähetetty virheilmoitusdata ainoastaan viimeisimmän vikakoodin. ABB 

ACS 355 SOLAR – käyttöohjeen mukaan virheilmoitushistoria ei vaihdu itsestään, vaan se 

muuttuu joko silloin, kun uusi vikailmoitus ilmenee tai vikailmoitus kuitataan manuaalisesti. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vika voi olla hyvinkin vain tilapäistä, eikä siihen ole tarpeen 

puuttua, toisaalta se voi olla myös jatkuvaa ja säännöllistä. Käyttöohjeen mukaan 

taajuusmuuttajalta voisi lähettää myös viimeisimmän virheen kestoajan ja päivämäärän, 

jonka avulla vikahistorian tulkitseminen ja vikojen vakavuuden arviointi olisi selkeämpää. 

Tämä olisi erittäin kriittistä juuri vikakoodin 1007 kohdalla. Suurimpana haasteena 

pumppauslautan datan käsittelyn kannalta voidaan kuitenkin pitää tiedonsiirron 

epävarmuutta, sillä tarkasteltavan ajanjakson (15.6 – 30.9) välisenä aikana oli mittavia 

aukkoja tiedonsiirron suhteen. 
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3.1 Tiedonsiirto 

 

Tiedonsiirron haasteet johtuivat mahdollisesti pitkälti tiedonsiirtoon käytetystä 

kenttäväyläsovittimesta (SREA-01Revisio C) ja siihen yhdistetystä GSM-modeemista 

(MOXA.) Tiedonsiirron tuli alun perin toimia siten, että lähetysväli olisi 1 vuorokausi ja 

näyttöönottovälinä 10 s. Tämä ei kuitenkaan toteutunut täysin, sillä datan lähetys toimi vain 

n. viikon yhtäjaksoisesti katkeamatta, jonka jälkeen koko tiedonsiirtojärjestelmä tuli sulkea 

ja käynnistää uudestaan manuaalisesti. Datanlähetyksen lähetysväli myös muuttui välillä 

tuntemattomasta syystä. Joinain vuorokausina ei tullut ollenkaan dataa, kun taas joinain 

vuorokausina saattoi väliin jääneiden vuorokausien datat tulla samassa. Kaikkea dataa ei 

kuitenkaan saatu pelastettua. Tiedonsiirto-ongelmat eivät kuitenkaan vaikuttaneet pumpun 

toimintaan. Pumppu pyöri mittausdatan menetyksestä huolimatta. Menetetyt datat näkyvät 

hyvin kuvassa 3.1. 

 

Kuva 3.1 Pumpun käyntiaika tarkkailujaksolla. Suuret tyhjät välit tarkoittavat sitä, ettei dataa ole enää 

olemassa. Pisin datahävikki on ollut 11.7 – 3.8. Pienemmät välit tarkoittavat yö-aikaa, jolloin pumpun 

käyntiaikalaskuri ei ole laskenut ylöspäin. Kuvasta nähdään, että vaikka tiedonsiirtojärjestelmä ei ole toiminut 

oikein, ei se ole vaikuttanut pumpun toimintaan. Lopullinen käyntiaika tarkkailujakson osalta oli 1359 h. 

Lautan toiminnassa oli myös muita pienempiä tiedonsiirtokatkoksia kesäkuun aikana. Tiedonsiirto on toiminut 

tiedonsiirtokomponenttien vaihdon jälkeen, joka tapahtui 20.11.2018 
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Ongelmaan kuitenkin kehiteltiin ratkaisuja. Yksi ratkaisu oli kytkeä 

tiedonsiirtojärjestelmään ajastinkytkin joka sammuttaa ja käynnistää uudelleen 

tiedonsiirtojärjestelmän öisin ja sitä kokeiltiinkin laboratoriotiloissa todeten sen toimivan. 

Kuitenkaan tälläisen ratkaisun ei katsottu olevan mielekäs, vaan sähkökäyttötekniikan 

laboratoriossa tehtiin erinäisiä toimenpiteitä tiedonsiirron parantamiseksi, samaan aikaan 

kun yritettiin selvittää lautan taajuusmuttajan kanssa ilmenneitä ongelmia. Laboratorio-

olosuhteissa kokeiltiin käyttää toista vastaavaa SREA-01 ja MOXA GSM-modeemia, mitä 

lautan tiedonsiirtokokoonpanossakin oli saaden ne toimimaan yli viikon yhtäjaksoisesti. 

Kuitenkin SREA-01 vanhempaa versiota (Revisio A) ja lautalla olevaa vastaavaa MOXA-

GSM-modeemia käyttäen onnistui yli kolmen viikon yhtäjaksoinen tiedonlähetys samoilla 

lähetysväleillä ja lähetysajoilla kuin lautalla. Vanhempi versio osoittautui uudempaa 

versiotaan toimivammaksi ja se vaihdettiinkin yhdessä lautan invertterin kanssa 20.11.2018. 

Ajastinkytkinratkaisu jätettiin varasuunnitelmaksi lautan tiedonsiirtoongelman ratkaisuksi, 

siltä varalta ettei vanhempi versio SREA-01:sta olisikaan toimiva. Pumpun tietoja lähettiin 

sekä sille osoitettuun LUT-yliopiston ylläpitämään ryhmäpostikansioon, että EHP-

keskuksen ylläpitämään datapalveluun. (EHP) Lautalla tehtiin vierailu 3.8., jolloin yritettiin 

pelastaa 11.7. – 3.8. välistä dataa ja saada lautan tiedonsiirtoa toimimaan oikein, mutta 

tuloksetta. 

 

3.2 Pumpun toiminta 

 

Pumpun toiminta ei kesän aikana ollut täysin suunnitelman mukaista. Pumpun moottorin 

pyöriminen ei ollut tasaista kuin lähinnä 40 rpm nopeudella, eikä se saavuttanut koskaan 

nimellistä 80 rpm kierrosnopeutta. Jo lautan ensimmäisen päivän datan perusteella voitiin 

arvioida pumpun toimintaa, se ei pyörinyt tasaisesti odotetun mukaisesti. Vaikka kuvasta 3.2 

nähdään pyörimisnopeuden olevan maksimissaan jopa 65 rpm, ei pumppu ole pyörinyt 

kunnolla, sillä pumpun pyörimisnopeus on heitellyt n. minuutin aikana n. 50 rpm, mikä on 

kohtuuttoman paljon. Datan perusteella epäiltiin lautan invertterin asetusten olevan pielessä 

tai kuorman olevan liian raskas pyöritettäväksi. Lautan vikahistorian perusteella kyseessä on 

ollut väärät invertterin parametriarvot (Taulukko 3). Lautalla käytiinkin heti maanantaina 

18.6, jonka seurauksena pumppu saatiin pyörimään tasaisemmin. (Kuva 3.3). Kuitenkin 

tiedonsiirto-ongelmista johtuva datan puute aiheutti sen, että lautalla tuli vierailla torstaina 
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21.6. 26.6. tehdyn lauttakäynnin aikana todettiin, ettei SREA-01 (Revisio C) ole käytännössä 

toimiva ratkaisu lautan datan seurantaan ja lähetykseen, eikä ACS355 SOLAR:n MPPT -

algoritmi ole toimiva. Moottorin käynnistämisessä ilmeni ongelmia, ja moottori töksähteli 

tuntemattomasta syystä. Pumpun moottori saatiin pyörimään jopa 70 rpm, mutta se ei ollut 

millään tavalla tasaista. Lauttakäynnin aikana todettiin pumpun pyörimisnopeusohjeeksi 

soveltuvan parhaiten 46 rpm, mikä vastaa todellisuudessa 45 rpm. Kuvasta 3.4 nähdään että 

pumppu saatiin pyörimään tasaisesti yli 7 tunnin ajan. (LUT-Voima) 

 

Lautalla käytiin uudestaan 2.7, jolloin kokeiltiin IR-kompensoinnin vaikutusta pumpun 

pyörimisnopeuteen sekä taajuusmuuttajan asettamista toimintaan vektorisäädöllä. 

Kuitenkaan ACS355 SOLAR -ei suostunut vektorisäädöllä toimimaan, joten moottori 

jätettiin pyörimään skalaarisäädöllä. Myöhemmin, 4.7 käytiin samasta syystä lautalla, 

todeten ettei ACS355 SOLAR-versiossa ole samoja parametriryhmiä, kuin teollisuusmallin 

ACS355:ssa. Tämän seurauksena alettiin pohtimaan lautalla olevan taajuusmuuttajan 

vaihtamisesta ABB:n taajuusmuuttajaan ACS-355 tai M1:een. 4.7 vierailun seurauksena on 

tullut vikakoodi 1009 (taulukko 1), minkä päättymisajankohtaa ei tiedetä. Pahimmassa 

tapauksessa väärät moottoriparametrit ovat olleet 4.7 käydyn lauttavierailun jälkeen koko 

lopputarkastelujakson ajan. Pumpun pyörimisnopeus on ollut maksimissaan 40 rpm ja se on 

ollut sitä tarkkailujakson loppuun asti, poikkeuksena 26.9, jolloin auringon valo ei ole 

riittänyt kyseiseen pyörimisnopeuteen (Kuva 3.5). (LUT-Voima, ABB a). 

 

Vierailujen perusteella alettiin myös tutkimaan erillisellä aurinkopaneelilla toteutettavaa 

pyörimisnopeusohjetta, joka olisi joko jännite- tai virtaviesti. Laboratoriossa suoritettiinkin 

menestyksekkäästi kokeiluja, joissa jännitteen ollessa 0 – 10 V, muuttui pumpun 

pyörimisnopeus odotetusti. Jänniteviesti päätettiin toteuttaa erillisellä 15 W 

aurinkopaneelilla ja kahdella tehovastuksella jännitteenjaon periaatteita noudattaen. 

Kokeilujen ajankohta kuitenkin ajoittui syys-lokakuulle, joten jännitejaolla toimivaa 

pyörimisnopeusohjetta ei voitu käytännön tasolla todentaa, vaan sen todentaminen jätettiin 

myöhempään ajankohtaan. Myös ACS355-SOLAR taajuusmuuttajan toimimattomuus 

todennettiin ja se vaihdettiin tavalliseen teollisuusmalli ACS355:een marraskuussa 2018, 

jolloin asennettiin myös pumpulle pyörimisnopeusohjearvoa tuottava aurinkopaneeli.  
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Kuva 3.2 Pumpun pyöriminen heti vesille laskun jälkeen. Kuvaajasta huomataan pumpun pyörimisnopeuden 

sahanneen hyvinkin paljon lyhyen ajan sisällä. 

 

Kuva 3.3 Pumpun pyöriminen 18.6. tehtyjen parametrien muutosten jälkeen. Datakatkojen takia dataa ei ole 

saatavilla aikaisintaan kuin 21.6. Pumpun pyörimisnopeuden huomataan olevan paljon tasaisempaa, mutta ei 

vieläkään riittävän tasaista, johtuen pilvisyydestä. Nimellispyörimisnopeutta ei vieläkään saavuteta. 
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Kuva 3.4 Aikavälillä 9:40 – 11:00 on tehty erilaisten parametriasetusten, kuten pyörimisnopeusohjeen, 

kiihdytysaikojen ja jarrutusaikojen, muutoksia. Nimellispyörimisnopeutta 80 rpm ei saavuteta, ja sen 

tavoittelusta luovuttiin 4.7. käydyn vierailun aikana ja tyydyttiin n. 40 rpm pyörimisnopeuteen. 

 

Kuva 3.5 elokuusta lähtien pumppu on pyörinyt tasaisemmin, kuin kesäkuussa. Katkokset tiedonsiirrossa 

aiheuttavat sen, ettei 11.7. – 3.8. välisen ajan maksimipyörimisnopeutta voida selvittää. Sen voidaan kuitenkin 

olettaa olevan n. 40 rpm aiempien ja myöhempien datojen perusteella. 
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3.3 Paneeleiden likaantuminen 

 

Lautan yhtenä haasteena voidaan myös pitää paneeleiden likaantumista, sillä se on haitannut 

aurinkopaneelijärjestelmän toimintaa peittämällä paneeleita. Paneelien likaisuus johtui 

osittain myös kesän 2018 vähäsateisuudesta, eikä sade pessyt paneeleita riittävän usein, 

kuten alun perin oli ajateltu. Lokin eritteitä suurempi ongelma lienee kuitenkin lokkien 

oleskelu aurinkopaneelien päällä, sillä ne varjostavat aurinkopaneeleita haitaten pumpun 

moottorin tehonsyöttöä. Edellä mainittujen lauttavierailujen aikoina myös pestiin 

aurinkopaneelit. Aurinkopaneeleiden tuottamaan jännitteeseen vaikuttaa oleellisesti myös 

paikoin oleva pilvisyys. Tiedonsiirrossa ilmenneiden ongelmien vuoksi on vaikeaa arvioida 

lokkien vaikutusta aurinkopaneeleiden tehontuotannossa koko tarkastelujakson ajalta, sillä 

kesäkuussa tehtiin monia korjausliikkeitä pumpun toimintaan, johon oleellisesti liittyi 

taajuusmuuttajan parametrien asetusten muokkaaminen ja heinäkuulta ei ole dataa. 

Paneelien likaisuus oli pääasiallinen ongelma heinäkuussa, joka voidaan nähdä kuvasta 3.6. 

 

Lokkien karkottamiseen yritettiin keksiä keinoja, ja niitä toteutettiinkin tarkkailujakson 

aikana. Kuvista 3.7 ja 3.8 voidaan nähdä lokkien karkottamiseen käytettyjä keinoja. 19.7 

kokeiltiin muovisia spiraaleja, jotka välkkyvät auringonpaisteessa ja heiluvat tuulessa, mutta 

tuloksetta, vajaan viikon sisällä spiraalien asennuksesta lokit alkoivat taas viihtyä lautalla 

sotkien aurinkopaneeleita välittämättä spiraaleista. 3.8. Käytiin viemässä muovisia joutsenia 

lautan viereen kellumaan, jotka toimivat odotettua paremmin, sillä vaikka riistakameran 

välittämistä kuvista nähdään muutaman lokin vierailevan lautalla, pysyivät paneelit 

lähestulkoon puhtaina elokuun loppuun asti. Kuitenkin muovijoutsenten pelotevaikutus 

hiipui ajan myötä ja jo syyskuun alussa paneelit alkoivat taas likaantua merkittävästi. Lokit 

myös välttelivät lauttaa muutaman vuorokauden ajan, silloin kun lautalla oli vierailtu 

tekemässä erinäisiä huoltotoimenpiteitä. 

 

Lauttavierailujen aikana otettiin ylös paneeleiden jännitearvoja ennen ja jälkeen paneeleiden 

pesemisen. Vierailujen aikana todettiin, ettei lokin eritteillä ole merkittävää vaikutusta 

aurinkopaneeleiden tuottamaan tehoon. Kuitenkaan kesäkuussa aurinkopaneelit eivät olleet 

läheskään yhtä likaisia, kuin heinäkuun aikana. Kesä-heinäkuun vaihteen lauttavierailujen 

aikana kuitenkin todettiin, että paneelien varjostus vaikutti oleellisesti aurinkopaneelien 
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tehontuottoon ja sitä kautta pumpun pyörimisnopeuteen. Kuitenkaan aurinkopaneelit eivät 

olleet niin peitettyjä, etteikö pumppu olisi pyörinyt heinäkuun aikana, tämä voidaan nähdä 

elo- ja syyskuun aikana saadun datan perusteella. 

 

 

Kuva 3.6 Lokkien likaamia aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelit ovat hyvin peitettyinä, mikä laskee 

aurinkopaneelien tuottamaa tehoa. Lokit viihtyivät myös paneelien päällä tuoden lisävarjoa. 

 

 

Kuva 3.7 Lokkien karkottamiseksi tarkoitetut muoviset kirkkaat spiraalit asennettiin 19.7., mutta ne eivät 

toimineet odotetusti. Ne poistettiin tarkkailujakson päätyttyä, sillä ne eivät karkottaneet lokkeja lautalta 

odotetusti, ja varjostivat kiinnitystolppineen osaltaan aurinkopaneeleita. 
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Kuva 3.8 Muovijoutsen, jollainen asennettiin lautan jokaiseen nurkkaan 3.8. Alun perin muovijoutsenia oli 4 

kappaletta, mutta tarkkailujakson jälkeen niistä oli jäljellä vain 3. Vaikka joutsenet toimivat tehokkaasti 

elokuun ajan, eivät muovijoutsenet olleet ympäristön kannalta hyvä ratkaisu, sillä yksi muovijoutsen oli 

todennäköisesti uponnut järven pohjaan. Joutsenet poistettiin tarkkailujakson jälkeen lautalta, mutta joutsenten 

pelotevaikutus todettiin toimivaksi. 
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4 TULOKSET 

 

Hapetuspumppauslautan läheisyydessä toimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimen 

mittauslautta, jonka etäisyys lautalta on n. 50 - 100 m ja joka mittaa mm. järviveden 

happipitoisuuksia eri syvyyksiltä. Tuloksissa analysoidaan sekä ympäristötoimen kautta 

saatua dataa Pien-Saimaan Koneenselkää sinilevä- ja happipitoisuuden osalta, että 

hapetuspumppauslautalta saatua dataa hapetuspumppauslautan energiantuotannon ja yleisen 

toiminnan osalta. (EHP) Tulosten tulkinnassa hyödynnetään Ilmatieteen laitokselta saatua 

dataa Lappeenrannan Lepolan havainnointiasemalta, joka on lähin havainnointiasema 

verraten lautan sijoituspaikkaan. Lepolan havainnointiaseman dataa käytettiin, sillä sieltä 

saatiin ilmanlämpötilojen lisäksi vuorokautiset sademäärät, toisin kuin Lappeenrannan 

lentokentän tai Lappeenrannan Hiekkapakan havainnointiasemilta. Lepolan 

havainnointiaseman ja hapetuspumppauslautan välinen etäisyys on n. 20 km. Tämä 

tarkoittaa sateiden ja pilvisyyden osalta suhteen hieman erilaista säätä tiettyinä vuorokauden 

aikoina. (Ilmatieteen laitos a) 

 

4.1 Tarkkailujakson sää  

 

Kesä 2018 oli optimaalinen aurinkovoiman saatavuuden kannalta, sillä kesä oli vähäsateinen 

ja aurinkoinen kautta maan. Kesä 2018 oli myös poikkeuksellisen hyvä tilanne sinilevän 

kukinnolle, sillä kukintokausi oli lämpimän kesän myötä aikaistunut. Vuonna 2018 terminen 

kesän alku oli 6.5 ja Lappeenrannassa tehtiinkin kesän aikana monia helle ennätyksiä 

elokuun aikana. Vuonna 2017 puolestaan terminen kesä alkoi 18.5. eikä hellelukemiin 

päästy. Kuvissa 4.1, 4.2 ja 4.3 on esitetty vuoden 2017 ja 2018 tarkkailujakson 15.6. – 30.9. 

lämpötilat ja sademäärät. Kesän 2018 pilvisyysdata on esitetty liitteessä 4. Sään vaikutukset 

ovat merkittäviä sekä pumppauslautan että Pien-Saimaan Koneenselän happi- ja 

sinileväpitoisuuksia tarkastellessa, sillä erilaiset sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi 

järven happipitoisuuteen, joka on osatekijänä sinilevän syntyyn ja leviämiseen. (Helen Oy) 

(Ilmastokatsaus) (Ilmatieteenlaitos a, c) 
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Kuva 4.1 Vuosien 2018 ja 2017 lämpötilat. Kuvaajista nähdään vuoden 2018 heinäkuun puolivälissä 

lämpötilan ylittäneen 25 oC hellerajan ja elokuun alussa päästiin jo yli 30 oC hellelukemiin. Vuoden 2017 

lämpötila ei kohoa ollenkaan hellerajan 25 oC yläpuolelle. (Ilmatieteenlaitos a) 

 

 

Kuva 4.2 Vuosien 2018 ja 2017 tarkkailujakson välinen vuorokauden keskilämpötilojen välinen erotus. 

Katkoviivalla erotettu osuus kertoo 0-rajan. Kuvaajasta nähdään 12.7. – 11.8. olleen merkittävästi lämpimämpi 

vuonna 2018 kuin 2017. Yleisesti vuoden 2018 tarkkailujakso oli lämpimämpi, kuin vuoden 2017. 

(Ilmatieteenlaitos a) 
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Kuva 4.3 Vuosien 2018 ja 2017 sademäärät 15.6. – 30.9. Kuvasta havaitaan vuonna 2017 sataneen tiheämmin, 

kuin 2018 vastaavana aikana. Vuonna 2018 oli pitkiä sateettomia aikoja. Vuoden 2018 tarkkailujakson 

yhteenlaskettu sademäärä oli n. 265.5 mm, kun taas 2017 sademäärä oli 242.9 mm. Taulukossa nollan 

alapuolella oleva sademäärä tarkoittaa, ettei ole satanut. 0 puolestaan tarkoittaa alle 0,1 mm tihkusadetta. 

(Ilmatieteenlaitos a) 

 

4.2 Hapetuspumppauslautta 

 

Kuten aiemmin on todettu, ei pumppauslautan toiminta vuoden 2018 aikana vastannut sille 

asetettuja odotuksia. Pumppu oli pyörinyt yli 3 miljoonaa kierrosta tarkkailujakson aikana 

taajuusmuuttajan kierroslaskurin mukaan, ja yhteensä 1359 h Tarkkailujakson pituus 

puolestaan on n. 2580 h, eli pumppu on pyörinyt n. 52.7 % ajasta. Pumpun siirtämä 

vesimäärä oli 16.9. mennessä 3.5 milj. m3. Aurinkopaneeleiden tuotto tarkkailujakson 

lopussa on n. 329 kWh, mikä ei ole tyydyttävä ajatellen kesää 2018, jolloin monissa paikoin 

lyötiin ennätyksiä aurinkovoimaloiden tuotantojen suhteen. Hapetuspumppauslautalla 

olevan 4,5 kW:n voimalalla olisi voinut tuottaa kesän aikana paljon enemmänkin energiaa 

pumpun moottorille, mutta rajoittavana tekijänä oli käytössä ollut taajuusmuuttaja, jonka 

MPPT-algoritmi ei toiminut odotetulla tavalla. Kuvaan 4.4 on merkitty pumpun 

pyörimisaika ja pumpulta saadun kWh-mittarin lukemat. Taulukkoon 4 on kerätty 

kuukausitasolla potentiaaliset energian tuotot, sekä pumppauslautan energian kulutus ja 

taulukkoon 5 on eritelty pumpun käyntiajat kuukausitasolla. 
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Pumpun moottorin oli tarkoitus käyttää lähes kaikki paneeleilla tuotettu energia. Osa 

paneeleiden tuottamasta energiasta meni lautan sähköjärjestelmiin kuuluneisiin akkuihin. 

Käytännössä kuitenkin pumppu pyöri tyydyttävällä tasolla lähes tasaisesti useita tunteja 

vuorokaudessa 4.7 lähtien, sen pyörimisnopeuden ollessa suurimmillaan 40 rpm ja 

aurinkopaneeleiden tuottaman teho keskimäärin 400 W, mikä näkyy kuvassa 4.5. 40 rpm:n 

pyörimisnopeus tarkoittaa käytännössä n. 0,7 m3/s olevaa virtausta. Tarkkailujakson aikana 

pumppu oli pyörinyt yhteensä 3 milj. kierrosta 16.9.2018 mennessä, mikä tarkoittaa pumpun 

pumpanneen yli. 3,5 milj. m3 hapekasta pintavettä järven pohjaan samana aikana. 

Kappaleessa 4.3 tutkimme lautan vaikutusta Koneenselän hapettomuuteen. 

 

Kuva 4.4 Pumppauslautalta saadut kWh-laskurin ja pumpunkäyntiajan tulokset. Kuvista huomataan kWh-

mittarin ja pumpun käyntiajan kuvaajien olevan lähestulkoon identtiset, mikä tarkoittaa pumpun pyörineen 

aina, kun aurinkopaneelit ovat tuottaneet riittävästi tehoa. kWh-mittarin viimeisin lukema on 329 kWh ja 

käyntiajan 1359 h. Tämä tarkoittaa keskimääräisen tehon tuntia kohden olevan 329/1359 = ~ 0,242 kW eli 

242 W, joka on 242/4500 = ~ 5,4 % nimellisestä paneelitehosta. Ottaen huomioon pumpun olleen 

toiminnassa 52,7 % ajasta, on keskimääräinen toiminnassa oleva teho tuntia kohden 242/0,527 = ~ 459,2 W, 

joka on n. 10,2 % nimellisestä paneelitehosta. 
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Taulukko 4. Kuukausitasolla eritellyt pumpun kWh-laskurin lukemat kuukautta kohden, PVGIS – laskurilla 

lasketut potentiaaliset tuotot, sekä Areva Solar Oy:n laskurilla laskurilla lasketut tuotot. 

Laskureissa on käytetty 4500 W:n suuruista aurinkovoimalaa, jossa paneelit ovat asetettu 10o asteen kulmaan, 

suunnaten etelään. Prosenttiosuus on laskettu keskiarvosta. Laskureiden arvot ovat liitteessä 3. 

Kuukausi Pumppauslautta PVGIS Areva Solar Oy 1) Keskiarvo Suhde 

Kesäkuu2) 66 kWh 282 kWh 288 kWh 285 kWh 23,2 % 

Heinäkuu3) 114 kWh 577 kWh 578 kWh 577,5 kWh 19,7 % 

Elokuu4) 100 kWh 411 kWh 422 kWh 416,5 kWh 24 % 

Syyskuu 49 kWh 228 kWh 256 kWh 242 kWh 20,2 % 

Yhteensä: 329 kWh 1498 kWh 1543,5 kWh 1521 kWh 21,6 % 

 

Taulukko 5. Kuukausitasolla eritellyt pumpunkäyntiajat tunteina ja prosentteina. 

Kuukausi Pumpun käyntiaika [h] Pumpun käyntiaika [%] 

Kesäkuu (15.6. – 30.6.) 206 15,2 % 

Heinäkuu3) 496 36,5 % 

Elokuu4) 377 27,7 % 

Syyskuu 280 20,6 % 

Yhteensä 1359 100 % 

 

1) Areva Solar Oy:n tarjoama laskuri ei suoraan tarjoa 4500 W:n aurinkovoimalan tuotto-odotuksia, vaan ne on 

laskettu 4000 W:n ja 5000 W:n aurinkovoimalan keskiarvoilla.  

2) Taulukon arvoissa on huomioitu tarkkailuajan alkavan 15.6. Tämän vuoksi kesäkuun tuotto-odotukset 

kummallakin laskurilla on jaettu kahdella. 

3) Pumppauslautan osalta käytetään heinäkuun dataan aikaväliä 01.07. – 03.08. datan puutteen vuoksi.  

4) Pumppauslautan osalta käytetään elokuun dataan aikaväliä 03.08. – 31.08. datan puutteen vuoksi. 
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Kuva 4.5 Pumppauslautalta saadut hetkellisen pyörimisnopeuden ja tehon tulokset. Moottori on pyörinyt 

tasaisesti 40 rpm, jolloin pumpun moottori on kuluttanut n. 400 W tehoa. Kuvassa näkyvät poikkeamat 

pyörimisnopeuden ja tehon osalta selittyvät lautalla tehdyillä vierailuilla, jolloin taajuusmuuttajan parametrejä 

säädettiin. Pumpun moottorin pyörimisnopeus on täysin riippuvainen paneelien tuottamasta tehosta. Pumpun 

moottorilla on potentiaalia pyöriä nopeampaa, mutta pyörimisnopeus ei ollut tasaista, mikä todettiin kesäkuun 

aikana. Aurinkopaneelit olisivat tuottaneet enemmän tehoa, mikäli pumpun moottoria ei olisi taajuusmuuttajan 

kautta rajoitettu. Rajoitus tehtiin vakaamman pyörimisnopeuden takaamiseksi. 

 

Huomattavaa on, että pumppauslautan aurinkovoimala on tuottanut elokuussa lähes yhtä 

paljon tehoa kuin heinäkuussa. Kun ottaa huomioon prosentuaalisen suhteen, on elokuu ollut 

parempi kuukausi kuin heinäkuu sähköntuoton suhteen. Yhtenä tekijänä voidaan pitää 

lautalla viihtyneitä lokkeja, jotka olivat lähes koko heinäkuun ajan ongelma, eikä 

heinäkuussa ollut kovia sateita, toisin kuin elokuussa, mikä puhdisti aurinkopaneeleita. 

Koska pumpun moottorin maksimipyörimisnopeudeksi on asetettu 40 rpm, ei lokkien 

läsnäololla ole tällöin ollut suurta merkitystä, sillä jo 400 W aurinkopaneeliteho riittää 

pyörittämään moottoria 40 rpm. Tämä näkyykin sillä, että pumppu on pyörinyt suurimmaksi 

osaksi heinäkuun aikana. Tämä on kuitenkin tulevaisuutta ajatellen ongelma, sillä moottori 

voisi teoriassa pyöriä yli 100 rpm, jolloin paneelitehon tulisi olla 4000 W. Käytännössä 
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pumppauslautan toiminnan kannalta suurin ongelma on ollut kesän aikana käytössä ollut 

taajuusmuuttaja, jonka toiminta perustuen MPPT-algoritmiin ei ole onnistunut, vaan 

pumpun maksimipyörimisnopeutta jouduttiin laskemaan, jotta moottorin pyörimisnopeus 

olisi jokseenkin tasaista. Tätä väitettä tukee alkukesän aikana tehdyt korjaustoimenpiteet 

lautalla, sekä vikakoodi 1009, joka tarkoittaa väärin aseteltuja moottorin parametrejä 

taajuusmuuttajalla. Moottori on kestomagneettikone, jolle täytyy asettaa oikeanlaiset 

parametrit, eikä lautalla ollut ACS355 suosittele kestomagneettikoneille skalaarisäätöä. 

Datan perusteella on vaikea arvioida, onko vika ollut koko 4.7. – 30.9. välisen ajan voimassa, 

vaiko vain hetkellinen. Kuitenkaan vika ei ole vaikuttanut elokuun tai syyskuun tehon 

tuottoon, mikä viittaisi vian olleen tilapäinen, eikä vika ole vaikuttanut pumpun pyörimiseen 

tai aurinkopaneeleilla tuotettuun tehoon. Alkukesän korjaustoimenpiteillä saatiin kuitenkin 

lautan pumppu pumppaamaan välttävällä tasolla. Kuvasta 4.6 voidaan nähdä pumpun 

kierroslukumäärä miljoonan kierroksen tarkkuudella. 

 

 

Kuva 4.6 Pumpun kierroslaskuri. Pumppu on pyörinyt miljoona kierrosta 21.6. mennessä, Heinä-elokuun 

aikana 2 milj. ja 16.9. mennessä 3 milj. kierrosta. 
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4.3 Vesistövaikutukset 

 

Pumppauslautta laskettiin Pien-Saimaan Koneenselälle 15.6. jolloin se käynnistettiin. 

Kuvassa 4.7 on merkitty pumppauslautan sijainti Pien-Saimaalla. Lautan yhteydessä on ollut 

toiminnassa Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mittauslautta, joka on mitannut mm. 

järven happipitoisuuksia ja sinileväpitoisuutta. Ympäristötoimen mittauslautta näkyy 

kuvasta 4.8. Pumppauslautan tarkoituksena on estää Koneenselällä syksyllä ennen 

täyskiertoa tapahtuva alusveden täysi happikato, mikä puolestaan edesauttaa järven 

rehevöitymistä entisestään. Järven rehevöityminen puolestaan aiheuttaa lyhyellä aikavälillä 

järven eliökannan muutoksia, jolloin kalalajit, jotka selviytyvät hyvin rehevöityneissä 

järvissä alkavat lisääntyä. Pitkän aikavälin tuloksena mm. erilaiset sinilevät lisääntyvät 

paremmin rehevöityneessä järvessä, joka pahimmassa tapauksessa johtaa tilanteeseen, missä 

järvi on muulta eliöstöltään kuollut.  (ELY-keskus a, b) Happipitoisuuksia on esitelty kuvissa 

4.9 ja 4.10. Pumppu oli tarkkailujakson aikana pumpannut n. 3,5 milj. m3 vettä pohjaan. 

Järven pohjan happimäärää on vaikea arvioida pelkän pumpatun veden osalta, sillä 

happipitoisuus riippuu monestakin asiasta, happi esimerkiksi liukenee paremmin kylmään, 

kuin lämpimään veteen. (ELY-keskus) Veden lämpötilat on esitelty kuvissa 4.11 ja 4.12.  

 

 

Kuva 4.7 Hapetuspumppauslautan sijainti Pien-Saimaan Koneenselällä. 
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Kuva 4.8 Ympäristötoimen mittauslautan sijainti hapetuspumppauslautalta kuvattuna. 

 

Tarkastelujakson 15.6. – 30.9. aikana pumppu on toiminut käytännössä aikavälillä 15.6. – 

26.9. Kuvasta 4.10 havaitaan vuonna 2018 veden pintalämpötilan lähtevän nousemaan 7.7. 

– 17.7. välillä. Pintalämpötila kohoaa lähes 27 vuorokauden ajan (7.7. – 4.8.). Tällä välillä 

hapen liukoisuus pintaveteen on heikoimmillaan, ja pintaveden happipitoisuus laskeekin 

muutaman vuorokauden viiveellä (11.7. – 8.8.) pintalämpötilaan nähden. Järven 

keskilämpötila puolestaan pysyy lähestulkoon vakiona, lukuun ottamatta pientä nousua 20.7. 

Tämä kertoo järven kerrostumisesta, joka johtuu huomattavan lämpimästä kesästä. 

Huomattavaa on, että järven keskilämpötila nousee jyrkästi 27.7. alkaen muutaman 

vuorokauden aikana lähelle pinnan keskilämpötilaa. Vastaavaa ei tapahdu vuotena 2017. 

Tämä voi selittyä pumpun toiminnalla, sillä pumppu on 27.7. mennessä pyörinyt n. 2 

miljoonaa kierrosta. Osaltaan myös säällä on ollut vaikutusta. Tarkkaa kierroslukua on 

vaikea määritellä kierroslaskurin toimiessa miljoonan kierroksen tarkkuudella ja datan 

puutteen vuoksi. Pohjaveden ollessa tiheämpää kuin pintavesi, pohjalle pumpattu pintavesi 

kohoaa aiheuttaen järven keskilämpötilan nousun. Järveen on kesän 2018 aikana 

muodostunut selkeästi kolme erillistä kerrosta, toisin kuin kesän 2017 aikana. Erot selittyvät 

kesän 2018 ollessa todella lämmin ja kesän 2017 poikkeuksellisen viileä. 
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Pohjan happipitoisuus laskee kesän aikana, kunnes se nousee muiden kerrosten tasolle 

syksyllä tapahtuvan täyskierron mukaisesti. Hapetuspumppauslautta ei täysin onnistu 

tavoitteessaan estää pohjan happikatoa, vaan pohja menee hapettomaksi 26.8. On kuitenkin 

huomattavaa, että vuonna 2017 oleva järven pinnan happipitoisuus pysyy paljon 

tasaisempana ollen n. 9 – 11 mg/l välillä koko tarkkailujakson ajan, kun taas vuonna 2018 

pinnan happipitoisuus on välillä 7 – 9 mg/l 17.7. – 18.8. välisen ajan. Näin ollen pintaveteen 

on liuennut helpommin happea vuonna 2017, kuin 2018. Vastaavasti kesällä 2017 ei ole 

tapahtunut läheskään samankaltaista lämpötilojen muodostamaa kerrostumista, kuin kesällä 

2018. Hapeton aika pohjalla v. 2018 on n. 14 vuorokautta. Ilman hapetuspumppauslautan 

toimintaa, happikato olisi lämpötilan ja edellisen vuoden tulosten perusteella alkanut paljon 

aikaisemmin, kestäen pidempään. Pohjan happipitoisuuden laskun nähdään loiventuvan 

heinäkuun aikana, mikä osoittaa pumppauslautan toiminnalla olleen vaikutusta. Vastaavasti 

pohjan hapeton aika v. 2017 on n. 26 vuorokautta. 

 

 

 

Kuva 4.9 Lappeenrannanseudun ympäristötoimen mittausdataa. Pohja menee hapettomaksi ensimmäisen 

kerran 26.8 ja pysyy hapettomana 30.8 – 12.9, n. 14 vuorokautta. Järven keskihappitoisuuden nousut 

elokuussa selittyvät pumpun toiminnalla. Pohjalle pumpattu hapekas pintavesi kohoaa ylöspäin. 
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Kuva 4.10 Pohja pysyy hapettomana 10.8 – 5.9, n. 26 vuorokautta. Vuonna 2017 mittauslautta on siirretty 

koneenselälle 11.7, joten data on vertailukelpoista 11.7. – 30.9. 

 

Kuva 4.11 Pintaveden lämpötila on vuonna 2018 huomattavasti lämpimämpää kuin vuonna 2017. 
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Kuva 4.12 Pohjan lämpötilamittauksessa heinäkuun datassa on hieman mittausvirhettä, mutta 11.7 – 30.9 

välinen on virheetöntä. Veden lämpötilan mittaukset ovat alkaneet 11.7 lähtien. 

 

Koneenselän sinileväpitoisuudet on esitetty kuvassa 4.13. Sinileväpitoisuudesta ei voi 

kahden vuoden tarkkailujakson osalta tehdä vertailua, sillä ne poikkeavat suuresti toisistaan. 

Vuoden 2018 osalta sinileväkausi alkoi aikaisemmin kuin yleensä, kuitenkaan Koneenselällä 

ei esiintynyt sinilevää merkittävästi vuonna 2018. Vuonna 2017 puolestaan havaittiin 

runsaasti sinileväkukintoja ja sinilevää oli runsaasti. Hapetuspumppauslautan ensimmäisen 

kesän tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta sen toiminnalla olleen vaikusta järven 

happipitoisuuden osalta. (ELY-keskus a, b, c). 
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Kuva 4.13 Koneenselän sinileväpitoisuudet tarkkailujakson osalta vuosina 2017 ja 2018. Mittausdataa on 

vuonna 2017 saatu luotettavasti 1.7 – 10.7 ja 10.7 alkaen. 10.7 oleva piikki on mittaushäiriö. 
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5 NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS 

 

Hapetuspumppauslautan ensimmäisen kesän seurauksena tehtiin korjausliikkeitä pumpun 

toiminnan parantamiseksi. Lautalla käytössä ollut taajuusmuuttaja vaihdettiin. 

Pyörimisnopeusohje, joka kesän aikana olleessa pumppauslautassa toteutui MPPT-

algoritmilla ja myöhemmin skalaarisäädöllä, vaihdettiin pyörimisnopeusohjeeksi, joka tulee 

erilliseltä pyörimisnopeusohjeen tuottamiseen tarkoitetulta aurinkopaneelilta. 

Tiedonsiirrossa käytössä olleet komponentit SREA-01 ja MOXA GSM-modeemi 

vaihdettiin, ja uudet komponentit ovat kandidaatintyön kirjoitushetkellä toimineet 

odotetusti. Yksiselitteistä syytä tiedonsiirrossa olleiden komponenttien toimimattomuudelle 

ei kuitenkaan tutkimustyöstä huolimatta saatu selville. 

 

Tulevaisuutta ajatellen tulisi pohtia paneelien likaantumista, mikä pääosin johtuu lokkien 

viihtymisestä lautalla. Lokkien oleskelu aurinkopaneeleilla on vaikuttanut osaltaan 

aurinkosähköntuotantoon kesän aikana, mikä muodostuu tulevaisuudessa esteeksi, kun 

pumpun moottoria halutaan pyörittää suuremmilla kierrosnopeuksilla, kuin mikä kesän 

aikana ollut 40 rpm. Olisi myös syytä pohtia lautan vikatietojen yksityiskohtaisempaa 

lähettämistä, varsinkin kun taajuusmuuttaja on vaihdettu uuteen. Vuosittaisten säiden 

vaihteluiden takia vesistövaikutuksia on hyvä arvioida useamman vuoden toiminnan 

perusteella. Yhden kesäkauden jälkeen tulkinta hapetuspumppauslautan toiminnasta 

aiheutuneista vesistövaikuksista on alustavasti positiivinen. 
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6 YHTEENVETO 

 

Työssä käsiteltiin hapetuspumppauslautan toteutusta, haasteita ja toimintaa vuoden 2018 

aikana, sekä lautan toiminnan vaikutuksia Pien-Saimaan Koneenselän vesistöön. Lautan 

toteutuksesta annetaan kattava yleiskuva. Lautan toiminnasta saatiin tuloksia, jotka 

osoittavat lautan toiminnalla olleen vaikutusta pohjan happikadon estämiseksi. Lautan 

haasteista tehtiin selvitys ja haasteiden vakavuutta pohdittiin tulevaisuutta ajatellen. 

 

Tämän työn tuloksena syntyi kattava dokumentaatio hapetuspumppauslautan toteutuksesta 

ja toiminnasta sen ensimmäisenä kesänä. Lautan toimintaa tulisikin seurata tulevina vuosina 

ja tämä työ soveltuu hyvin vertailukohdaksi tulevaisuutta ajatellen. Työssä esiteltyjen lautan 

erinäisten haasteiden ratkaiseminen vaatii vielä jatkosuunnittelua, sillä kesän ja syksyn 

aikana tehdyt ratkaisut eivät välttämättä ole täysin optimaalisia. 

 

Hapetuspumppauslautan pumppu oli 16.9.2018 mennessä pumpannut 3,5 milj. m3 hapekasta 

pintavettä Koneenselän pohjaan. Pelkästään mittauslautan mittaustietojen perusteella pohja 

oli hapettomana n. 30 % lyhyemmän aikaa elo-syyskuussa vuonna 2018 kuin 2017. Vaikutus 

olisi voinut olla suurempikin, mikäli kesä 2018 ei olisi ollut huomattavasti lämpimämpi kuin 

kesä 2017 ja mikäli pumppu olisi pyörinyt puolen nopeuden sijaista täydellä nopeudella. 

Vuonna 2018 ei havaittu merkittäviä sinileväongelmia Koneenselällä. 
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LIITE 1.  Pumppukokoonpanon mittoja 

 

Taulukko: Pumppukokoonpanon mittoja 

Suure Tunnus Mitat (toteutunut) 

Johdeosan halkaisija D0 1,725 m 

Halkaisija D1 1,358 m 

Keskirungon halkaisija Dx 0,679 m 

Diffuusorin ulkohalkaisija D2 1,615 m 

Minimi välys lauttaan L0 1,300 m 

Etuosan pituus L1 1,089 m 

Johdeosan pituus Lx1 0,316 m 

Runkoputken pituus Lx2 0,733 m 

Letkun pituus L2 8,500 m 

Diffuusorin pituus L3 1,150 m 

Kokonaissyväys  12,70 m 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 1 jatkoa. 

 

Kuva: Pumppukokoonpanon mitat kuvassa.  

  



 

 

 

 

 

LIITE 2.  Sähköpiirustukset 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 2.  jatkoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

LIITE 3.  Aurinkopaneelivoimalan energialaskelmat 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 3. jatkoa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 3. jatkoa 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIITE 4.  Tarkkailujakson pilvisyys 

 



 

 

 

 

 

LIITE 4. jatkoa 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LIITE 4. jatkoa 

 

Pilvisyyden jaottelulle eri määräryhmiin on useita vaihtoehtoja. Eri tuotteissa voi olla 

käytössä eri rajat. 

Yhdet sanonnat sille, kuinka suuri osa taivaasta on pilvien peitossa:   

• 0/8–1/8 selkeää 

• 2/8–4/8 melko selkeää 

• 3/8–6/8 puolipilvistä 

• 5/8–7/8 melko pilvistä 

• 7/8–8/8 pilvistä 

• 9/8       pilvisyyttä ei voida määrittää esimerkiksi tiheän sumun tai runsaan 

lumisateen vuoksi 

Vaihtelevaa pilvisyyttä kertoo, että ennustusjakson aikana pilvisyys vaihtelee alle 3/8 ja yli 

6/8 välillä. Vaihteleva pilvisyys on kesällä yleinen, mutta talvella selvästi harvinaisempi. 

[Lähde: Ilmatieteenlaitos [verkkodokumentti]. [viitattu 16.3.2019] Saatavissa: 

https://ilmatieteenlaitos.fi/pilvisyys ] 
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