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1 JOHDANTO 

 

 

Helen Oy:ssä tehdyn prosessiselvityksen perusteella nesteen pumppujärjestelmien toimintaa 

täytyy tehostaa. Kohdeyrityksessä käytetään tällä hetkellä öljy-, syöttövesi ja kaukolämpö- 

sekä kaukojäähdytyspumppaamoiden pumppausjärjestelmissä kolmea tai kahta rinnan- tai 

sarjaankytkettyä pumppua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kohdeyritykselle 

käytettävyys- ja kustannustehokkuusvertailu nesteen pumppujärjestelmän tehostamiseksi. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

Nesteen pumppujärjestelmän tehostamiseen on käytössä useita keinoja. Yksi 

tehostamiskeino on oikean pumppurakenteen valinta prosessin perusteella. 

Käytettävyysvertailussa on huomioitava erilaiset nesteen pumppaukseen soveltuvat 

pumpputyypit ja erilaiset pumppukytkennät. Pumppujärjestelmään liittyvät erilaiset ohjaus- 

ja säätöjärjestelmät, sekä pumppukytkentöjen toiminta-asteet vaikuttavat järjestelmän 

toimivuuteen. Teknisten tekijöiden lisäksi on huomioita  pumppujärjestelmästä syntyvät 

investointi-, käyttö- ja huoltokustannukset ja niiden erot eri pumppukytkentöjen välillä. 

Teknisesti optimaalisen sekä kustannustehokkaan pumppujärjestelmän valinta edellyttää 

nesteen pumppausjärjestelmän tehostamiseen vaikuttavien tekijöiden vertailua.  

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Käytettävyys- ja kustannustehokkuusvertailun tutkimuskysymys muodostuu prosessin eri 

tekijöistä. Niihin vaikuttavat pumppurakenteiden eroavaisuudet, kuten eri pumppujen 

suorituskyky. Pumpputyypin valinnassa täytyy huomioida pumpun soveltuvuus erilaisille 

pumpattaville aineille. Pumpputyypin lisäksi prosessin toimintaan vaikuttaa pumppujen 

kytkentätapa, eli pumppujen rinnan- tai sarjaankytkentä. Kytkentätavan lisäksi on 

huomioitava ohjaus- ja säätöjärjestelmien toiminnalliset vaatimukset ja erot eri 

kytkentämalleissa. Pumppujärjestelmän tehostuksessa on huomioitava myös eriasteisten 

pumppujärjestelmien  kustannukset. Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on, miten eri 

prosessitekijöiden avulla muodostetaan käytettävyys- ja kustannustehokkuusvertailu, jonka 

avulla pumppujärjestelmää voidaan tehostaa? 
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1.3 Metodi 

Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkimus. Tutkimuksessa käytetään kirjallisuusviitteitä 

ja aineistona kaupallisia pumppu-, laite- ja ohjausjärjestelmien toimittajien Internet-

materiaalia.  Lähteinä käytetään teoksia pumppujärjestelmän optimaaliseen valintaan ja niitä 

täydennetään uusilla, teoksia tukevilla artikkeleilla. Lisäksi hyödynnetään kohdeyrityksen 

asiantuntijoiden avoimia haastatteluja sekä käytetään aineistona nykyisiin 

pumppausjärjestelmiin liittyviä dokumentteja ja asiakirjoja. Tarkempi metodikuvaus on 

esitelty kappaleessa 2.  

  

1.4 Työn rajaus 

Tutkimuksessa vertaillaan nesteen pumppujärjestelmän tehostamista pumpputyyppien, 

pumppukytkentöjen ja -kokojen sekä kustannusten perusteella. Pumput on tässä 

tutkimuksessa rajattu ruuvi- ja keskipakopumppuihin kohdeyrityksen rajauksen perusteella. 

Pumppujärjestelmässä kiertävä prosessiaine voi olla kevytpolttoöljyä, syöttövettä ja 

kaukolämpö- tai kaukojäähdytysvettä. Pumppukytkennät on rajattu yhden, kahden tai 

kolmen pumpun rinnan- tai sarjaankytkentään ja erilaisten pumppukytkentöjen toiminta-

asteet on rajattu 25, 50, 75 ja 100 %:iin. Kytkentätapojen ja toiminta-asteiden vertailun 

avulla selvitetään pumppujärjestelmien tekniset ja taloudelliset erot. Pumppukoot on rajattu 

jatkoprosessiin vaaditun tilavuusvirran perusteella. Pumppukoot rajattiin prosessikohtaisesti 

tilavuusvirta-alueille 30–50 m³/h, 300–500 m³/h ja 3000–5000 m³/h. Prosessiarvot on rajattu 

polttoaine-, syöttövesi- ja kaukolämpö- sekä kaukokylmäpumppaamoiden 

prosessikohtaisien vaatimusten perusteella. Automaatio- ja sähköjärjestelmät esitellään 

tutkimuksessa vain lyhyesti. Kustannukset on rajattu käyttö-, huolto- ja 

investointikustannuksiin, jotka muodostavat elinkaarikustannukset 20 vuoden ajalle. 

Pumppujärjestelmän kokonaiskäytettävyyden muodostavat kone-, sähkö- ja 

automaatiotekniikka.  

 

Tämän tutkimus tuottaa kohdeyritykselle tietoa prosessipumppujen vertailemiseksi ja 

prosessiin soveltuvien pumppujen valitsemiseksi. Tutkimuksessa arvioidaan erilaisia 

pumppausjärjestelmävaihtoehtoja nesteen pumppaamiseen sekä muihin vastaaviin 

prosessipumppujen sovellutuksiin. Tuotettua tietoa ja löydettyjä ratkaisuja voidaan 

hyödyntää kohdeyrityksen pumppausjärjestelmissä. 
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2 METODIKUVAUS 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tämän tutkimuksen kirjallisuustutkimuksen menetelmiä. Luvussa 

käsitellään metodin täsmällinen kuvaus, lähteiden ja aineiston käyttöä sekä niiden 

luotettavuuden arviointia. 

 

Tutkimuksessa on tehty useita avoimia haastatteluja sähköpostin välityksellä. Avoimet 

haastattelut on tehty kohdeyrityksen yksikön päällikön kanssa. Haastattelut kohdistuvat 

yrityksen keskijohtoon ja niiden tavoitteena on saada riittävän yksityiskohtaista tietoa 

pumppausjärjestelmän toiminnasta ja rakenteesta sekä kustannuksista. Haastatteluiden 

tavoitteena on ollut myös tutkimuksen rajaus. Haastatteluja tukevaksi aineistoksi kootaan 

pumppausjärjestelmää koskevia dokumentteja kohdeyrityksestä sekä pumppuvalmistajien 

materiaalia. Kohdeyrityksestä saatavilla oleva aineisto:  

- Myllypuron lämpölaitoksen kevytöljyjärjestelmänprosessikaaviot sekä 

- Myllypuron lämpölaitoksen kevytöljyjärjestelmän prosessikuvaus. 

 

Kirjallisuustutkimuksessa perusteokset kattavat pumppujen valinnan ja kustannuslaskennan 

perusteet. Perusteosten tukena käytetyt tieteelliset artikkelit tukevat perusteosten aineistoa 

ja tarjoavat kirjallisuustutkimukseen uusia näkemyksiä. Löydettyjen tieteellisten lähteiden 

painoarvoa arvioidaan lähteiden julkaisuvuoden ja bibliometristen tunnuslukujen 

perusteella. Tutkimuksessa perusteokset, aineisto ja haastattelut muodostavat yhdessä 

tutkimuskysymykseen vastaavan aineistotriangulaation. Valittu aineistotriangulaatio 

hyödyntää kolmea toisistaan riippumatonta lähdettä, joilla pyritään säilyttämään työn 

objektiivisuus ja luotettavuus. 
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3 ERI  PUMPPUTYYPIT JA NIIDEN KÄYTTÖKOHTEET 

 

 

Tässä tutkimuksessa pumpputyypit rajattiin ruuvi- ja keskipakopumppuihin niiden 

prosessisoveltuvuuden perusteella. Valituilla pumppukooilla saavutetaan vaadittu 

tilavuusvirta, jonka pumppujärjestelmän jatkoprosessi edellyttää. Eri pumpputyyppien 

käyttökohteiden vertailu kuvaa niiden soveltuvuutta öljy-, syöttövesi- ja kaukolämpö- sekä 

kaukojäähdytyspumppaamoiden prosessipumppuina. Prosessi asettaa vaatimukset 

funktionaalisen pumppujärjestelmän kytkentätavalle, sekä pumppujen valituille toiminta-

asteille. Seuraavissa kappaleissa esitellään valittuja pumpputyyppejä ja -kokoja sekä niiden 

käyttökohteita. Lisäksi käsitellään pumppujen kytkentätavan ja toiminta-asteen vaikutusta 

prosessiin.  

 

3.1 Pumpputyypit 

Nesteen siirtoon käytetyt pumpuista voidaan erotella kaksi ryhmää, syrjäytyspumppuihin ja 

dynaamisiin pumppuihin. Nesteen siirtoon on muitakin pumpputyyppejä, mutta niitä ei tässä 

tutkimuksessa huomioida. Pumppuryhmän ja –tyypin valinta riippuu pumpun 

käyttökohteesta ja prosessiaineesta. Syrjäytyspumppujen yleinen käyttökohde ovat voitelu- 

ja polttoainejärjestelmät, kun taas dynaamisia pumppuja käytetään alhaisemmille 

viskositeeteille ja suurille nestevirroille. Tutkimuksessa rajatut pumpputyypit, ruuvi- ja 

keskipakopumppu, luokitellaan eri ryhmiin ja seuraavaksi tarkastellaan niiden soveltuvuutta 

erilaisiin käyttöympäristöihin. Ruuvipumput ovat syrjäytyspumppuja ja keskipakopumput 

ovat dynaamisia pumppuja. (Huhtinen et al. 2008, s. 134–136; Koskelainen, Saarela & Sipilä 

2006, s. 169.) 

 

3.1.1 Ruuvipumppu 

Ruuvipumput luokitellaan syrjäytyspumppujen ryhmään. Syrjäytyspumpussa neste 

syrjäytetään paineenalaiseen poistoputkeen syrjäytyselimen avulla. Ruuvipumput soveltuvat 

prosesseihin, joissa nestevirta on pieni mutta nostokorkeus on suuri. Erityisesti 

ruuvipumppuja käytetään polttoainejärjestelmissä, sillä niiden tilavuusvirran hallinta on 

tarkka ja tilavuusvirta säilyy nostokorkeudesta riippumatta lähes vakiona. 

Polttoainejärjestelmä vaatii toimiakseen tasaisen nestevirran. (Huhtinen et al. 2008, s. 134–

135.)  
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Ruuvipumppujen alaryhmät jaetaan niiden ruuvien lukumäärän sekä suunnittelumallin 

perusteella (Karassik 2008). Syrjäytyspumpun nostokorkeus-tilavuus – kuvaaja on esitetty 

kuvassa 1. 

 

 

Kuva 1. Syrjäytyspumpun QH-kuvaaja, jossa Q on tilavuusvirta ja H on nostokorkeus 

(Huhtinen et al. 2008, s. 135). 

 

3.1.2 Keskipakopumppu 

Keskipakopumput kuuluvat dynaamisten pumppujen ryhmään. Dynaamiset pumput voidaan 

jakaa keskipako- sekä aksiaalipumppuihin. Keskipakopumppujen käyttökohteet ovat laajat, 

ja niitä käytetään nesteiden siirtoon enemmän kuin muita pumpputyyppejä. Dynaamisten 

pumppujen perusajatuksena on mekaanisen energian tai liike-energian muuntaminen liike- 

tai paine-energiaksi. Toimintaperiaatteeltaan keskipakopumput ovat monimutkaisempia 

kuin ruuvipumput. Keskipakopumpussa teho juoksupyörään välitetään kytkimen avulla 

akselin kautta. Juoksupyörä antaa toimiessaan nesteelle pyörän kehän tangentin suuntaisen 

nopeuskomponentin joka aiheuttaa nesteen paineenlisäyksen. Neste siirtyy paineputkeen 

kun nesteen paine on suurempi kuin paineputken vastapaine. Neste siirtyy paineputkeen 

juoksupyörän kehältä ja juoksupyörän keskustaan virtaa ilmanpaineen vaikutuksesta uutta 

nestettä, synnyttäen jatkuvan virtauksen pumpun läpi. (Huhtinen et al. 2008, s. 135–136; 

Karassik 2008.) Tilavuusvirran ja nostokorkeuden riippuvaisuus toisistaan on esitetty 

kuvassa 2. 
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Kuva 2. Dynaamisen pumpun QH-kuvaaja (Huhtinen et al. 2008, s. 135). 

  

3.2 Pumppujen käyttökohteet ja soveltuvuudet 

Ruuvi- ja keskipakopumppujen käyttökohteet eroavat toisistaan. Keskipakopumpun avulla 

saavutetaan suuri tilavuusvirta, kun ruuvipumpulla tarvittaessa suurempi nostokorkeus. 

Ruuvipumppujen yleiset käyttökohteet ovat poltto- ja voiteluainejärjestelmät sekä 

kemikaalien annostelujärjestelmät. (Huhtinen et al. 2008, s. 134.) Ruuvipumppujen 

prosessijärjestelmät vaativat pienemmän tilavuusvirran mutta tarkemman määränsäädön 

kuin keskipakopumppujen prosessijärjestelmät. Tilavuusvirran laajan käyttöalueen takia 

keskipakopumput ovat yleisesti käytössä kaukolämpöpumppaamoissa ja ne soveltuvat 

esimerkiksi kiertoveden ja lisäveden pumppaukseen sekä järjestelmien paineen ylläpitoon. 

(Koskelainen et al. 2006, s. 169.) Eri pumppujen toiminta-alueet nostokorkeuden ja 

tilavuusvirran avulla on esitetty kuvassa 3.  

 

 

Kuva 3. Pumpputyyppien toiminta-alue tilavuusvirran ja nostokorkeuden perusteella 

(Huhtinen et al. 2008, s. 134). 
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3.3 Pumppujen ominaiskäyrät 

Pumppuvalmistajat toimittavat pumppujen ominaiskäyrästöt, joista voidaan vaaditun 

tilavuusvirran tai nostokorkeuden perusteella määritellä pumpun pyörimisnopeus. 

Pumppujen ominaiskäyrät on laadittu pumppuvalmistajan koeajoissa, joissa säädetään 

tilavuusvirtaa minimi- ja maksimiarvoa tietyillä pyörimisnopeudella. (Koskelainen et al. 

2006, s. 170.)  

 

Kohdeyrityksessä kierroslukusäätöiset pumppujärjestelmät ovat kriittisessä asemassa. 

Affiniteettisääntöjen käyttö on välttämätöntä pumppukytkentöjen toiminnan, 

ominaiskäyrien ja pyörimisnopeuden riippuvuuden sekä hallinnan takia.  Pyörimisnopeutta 

muuttamalla vaikutetaan pumppujen toimintapisteeseen. Affiniteettisääntöjen avulla 

varmistetaan että muutettu toimintapiste vastaa peruskäyrän parametreja eli pumpun 

hyötysuhde ei muutu. Toimintapisteen muutos kierroslukusäädön avulla on esitetty kuvassa 

4. Pyörimisnopeussäätö on erinomainen säätötapa pumppausjärjestelmiin, joissa 

virtauksesta aiheutuva painehäviö synnyttää nostokorkeuden. Pyörimisnopeussäädön 

kannattavuus heikkenee, kun pumppujärjestelmän nostokorkeus syntyy staattisesta 

nostokorkeudesta. Affiniteettisääntöjen avulla voidaan varmistaa, että pumppukytkentöjen 

toiminta-arvot eri kierrosluvuilla ovat kannattavat. Affiniteettisäännön mukaan tilavuusvirta 

on suoraan verrannollinen pumpun kierroslukuun, nostokorkeus taas pumpun kierrosluvun 

toiseen potenssiin ja tehontarve kierrosluvun kolmanteen potenssiin. (Huhtinen et al. 2008, 

s. 142–143; Koskelainen et al. 2006, s. 171; Pulli 2009, s. 65–69.)  

 

Tilavuusvirran, pyörimisnopeuden ja tehontarpeen riippuvuudet voidaan laskea seuraavasti 

(Huhtinen et al. 2008, s. 142–143):  

 

 
𝑄0

𝑄1
=

𝑛0

𝑛1
     (1) 

 

 
𝐻0

𝐻1
= (

𝑛0

𝑛1
)

2

     (2) 

 

 
𝑃0

𝑃1
= (

𝑛0

𝑛1
)

3

     (3) 
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Yhtälöissä 1, 2 ja 3 Q0 on tunnettu tilavuusvirta [m3/h], Q1 on uusi tilavuusvirta [m3/h], H0 

on tunnettu nostokorkeus [m], H1 on uusi nostokorkeus [m], P0 on tunnettu tehontarve [W], 

P1 on uusi tehontarve [W],  n0 on tunnettu pyörimisnopeus [1/s] ja n1 on uusi pyörimisnopeus 

[1/s]. (Huhtinen et al. 2008, s. 142–143.) 

 

 

Kuva 4. Kierroslukusäädön vaikutus nostokorkeus-tilavuus –kuvaajassa. Kuvaajasta 

nähdään, että pumpun kierroslukusäädön avulla tilavuusvirtaa voidaan muuttaa (Huhtinen et 

al. 2008, s. 143). 

 

3.4 Pumppujen säätö 

Pumppujen tuottaman tilavuusvirran ja nostokorkeuden säätöön on käytössä useita 

vaihtoehtoja. Pumppujen säätö toteutetaan yleensä pumpun kuristus- tai 

pyörimisnopeussäädöllä. Säätö voidaan tehdä ohitusvirtauksella tai pumpun rakenteen 

muutoksella, mutta epäkäytännöllisyyden ja -taloudellisuuden takia niiden käyttö on 

harvinaisempaa. Pumppuvalmistajat tarjoavat pumppujen ominaiskäyrästöt, joiden avulla 

säätö pyörimisnopeussäädössä voidaan määritellä. (Huhtinen et al. 2008, s. 141–143; 

Koskelainen et al. 2006, s. 172.) 

 

Pumpun kuristussäätö on pyörimisnopeussäätöä yksinkertaisempi tapa. Kuristussäädössä 

säätöventtiilin avulla kuristetaan paineputkea, joka aiheuttaa tilavuusvirran pienenemisen 

kun samalla nostokorkeus kasvaa. Kuristussäädön avulla ei muuteta pumpun toiminta-arvoja 

kuten pyörimisnopeussäädöllä. Pumpun pyörimisnopeussäädöllä muutetaan pumpun 

pyörimisnopeutta, joka affiniteettisäännön mukaan vaikuttaa nostokorkeuteen ja 

tilavuusvirtaan. Pyörimisnopeuden säädön perusteella pumpun ominaiskäyrää voidaan 
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muuttaa halutuksi. Tällöin toimintapiste seuraa pumpun ominaiskäyrää, eikä häviötä synny. 

Pyörimisnopeussäädön vaikutus pumpun tilavuusvirtaan ja nostekorkeuteen esitetty kuvassa 

5. (Huhtinen et al. 2008, s. 141–143; Koskelainen et al. 2006, s. 172.) 

 

 

Kuva 5. Ominaiskäyrän muutos pyörimisnopeuden alentamisen jälkeen (Huhtinen et al. 

2008, s. 143). 

 

3.5 Pumppukytkennät 

Pyörimisnopeuden säädön lisäksi prosessille tärkeä tekijä on pumppukytkennän valinta. 

Pumppuja voidaan käyttää rinnan- tai sarjaankytkettyinä. Pumppukytkennän avulla voidaan 

vaikuttaa pumppujärjestelmän tilavuusvirtaan tai nostokorkeuteen. Kytkentätapa valitaan 

prosessivaatimusten perusteella. (Huhtinen et al. 2008, s. 144; Koskelainen et al. 2006, s. 

173.) 

 

3.5.1 Rinnankytkentä 

Pumppujen rinnankytkennän avulla saavutetaan suurempi tilavuusvirta, koska pumppujen 

tuottamat tilavuusvirrat voidaan laskea yhteen. Kahdella samanlaisella pumpulla 

tilavuusvirta kaksinkertaistuu jokaisella nostokorkeudella, kun pumpuilla on yhteinen imu- 

ja painejohto. Periaatekuva pumppujen rinnankytkennästä sekä rinnankytkennän vaikutus 

nostokorkeus-tilavuus -kuvaajaan on esitetty kuvassa 6. Rinnankytkettyjen pumppujen 
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sijoitus on yleensä prosessin menopuolella. (Huhtinen et al. 2008, s. 144–145; Koskelainen 

et al. 2006, s 173.) 

 

Kuva 6. Pumppujen rinnankytkentä. Vasemmalla kytkennän prosessikaavio ja oikealla 

pumppujen ominaiskäyrä (Huhtinen et al. 2008, s. 144). 

 

3.5.2 Sarjaankytkentä 

Pumppujen sarjaankytkennän avulla taas saavutetaan yhteenlaskettu nostokorkeus. 

Sarjaankytkentä muuttaa nostokorkeus-tilavuusvirta –kuvaajan ominaiskäyrää jyrkemmäksi 

kun rinnankytkettyjen pumppujen ominaiskäyrä vastaavasti loivenee. Sarjaankytketyt 

pumput soveltuvat välipumppaamoihin suuriin ja keskisuuriin kaukolämpöverkkoihin 

säätömahdollisuuksiensa takia. Sarjaankytkettyjen pumppujen periaatekuva ja 

nostokorkeus-tilavuusvirta -kuvaaja on esitetty kuvassa 7. (Huhtinen et al. 2008, s. 145; 

Koskelainen et al. 2006, s. 173–174.) 

 

 

 

Kuva 7. Pumppujen sarjaankytkentä. Vasemmalla kytkennän prosessikaavio ja oikealla 

pumppujen ominaiskäyrä (Huhtinen et al. 2008, s. 144). 
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3.6 Pumpputyyppien ja –kytkentöjen soveltuvuus nesteen pumppaukseen 

Tehdyn kirjallisuustutkimuksen perusteella kohdeyrityksen eri prosesseihin soveltuvia 

pumpputyyppejä erilaisine kytkentätapoineen sekä käyttökohteineen ovat keskipako- sekä 

ruuvipumput. Mahdollisia kytkentätapoja ovat rinnan- ja sarjaankytkentä. Pumppujen 

erilaisia säätötavoilla voidaan säätää tilavuusvirran tai nostokorkeuden arvoja. 

Kirjallisuustutkimuksen perusteella tilavuusvirta, pyörimisnopeus, nostokorkeus ja 

tehontarve ovat riippuvaisia toisistaan. Pumppujen toiminta-asteiden vaikutusta 

analysoidaan kustannukset osiossa myöhemmin tässä tutkimuksessa. 
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4 PUMPPUJÄRJESTELMÄN SÄHKÖKÄYTTÖTEKNIIKKA 

 

 

Pumppujärjestelmän tärkeitä komponentteja ovat prosessipumppua pyörittävä 

sähkömoottori ja niiden säätöön käytetyt muuttajat. Sähkömoottorikäytöllä tarkoitetaan 

syöttöverkon ja pumpun välistä sähköverkon energian hallintaan muuttajan avulla. 

Muuttajan avulla hallitaan sähkömoottorin pumpulle tuottamaa mekaanista energiaa. 

Erilaisia muuttajia ovat tasasuuntaajat, vaihtosuuntaajat ja tasasähkökatkojat. Niiden avulla 

pumppujen tuottamaa tilavuusvirtaa voidaan säätää. Tilavuusvirtojen hallinta on tärkeä 

tekijä, koska useamman pumpun järjestelmässä pumppujen toiminta-asteet voivat vaihdella. 

Taajuusmuuttajan avulla toiminta-aste pumpulle voidaan rajata esimerkiksi 50 %:iin. 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään pumppujärjestelmään liittyviä sähkötekniikan 

tärkeimpiä komponentteja, sähkömoottoreita ja erilaisia muuttajia. Kuvassa 8 on esitetty 

periaatekuva sähkömoottorikäytöstä. (Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001; Niiranen 

2000, s. 13.) 

 

 

Kuva 8. Sähkömoottorin ja muuttajan sijoitus sähkömoottorikäytössä. (Niiranen 2000, s. 

13). 
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4.1 Sähkömoottorit 

Pumppujärjestelmässä sähkömoottorin pumpulle tuottamaa mekaanista energiaa käytetään  

materiaalin siirtoon. Sähkömoottorin mitoitus on prosessikohtaista ja nesteen 

pumppauksessa huomioitavia tekijöitä ovat nostokorkeus, tilavuusvirta ja tilavuusvirran 

vaihtelut. Kun pumppausprosessin edellä mainitut parametrit tunnetaan, voidaan 

sähkömoottorille laskea tehovaatimukset. Pumppujärjestelmissä pumpun tarvittava 

vääntömomentti on riippuvainen pyörimisnopeudesta, joista yleisintä 

vääntömomenttikäyrää kutsutaan neliölliseksi vääntömomenttikäyräksi (kuva 9). Tässä 

tutkimuksessa käsiteltävät sähkömoottorityypit on rajattu tasasähkökoneisiin ja 

oikosulkumoottoreihin, koska ne soveltuvat kohdeyrityksen pumppujärjestelmiin. (Niiranen 

2000, s. 15, 17–18.) 

 

 

Kuva 9. Pumpuille tyypillinen neliöllinen vääntömomenttikäyrä, jossa käytön 

vääntömomentin T ja tehon P suhde sähkömoottorin nimelliseen vääntömomenttiin TN ja 

tehoon PN (Niiranen 2000, s. 15). 

 

4.1.1 Tasasähkökone 

Tasasähkökone on säädettävä sähkökonetyyppi. Tasasähkökoneen rakenteeseen kuuluvat  

magnetointikäämitys (field winding), ankkurikäämitys (armature winding) ja kommutaattori 

(commutator). Periaatekuva tasasähkökoneen rakenteesta on esitetty kuvassa 10. Napoja 

ympyröivä magnetointikäämitys on tasasähkökoneen staattorissa. Magnetointikäämitystä 

syötetään tasasähköllä, toisin kuin esimerkiksi vaihtosähköllä syötettävää 
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ankkurikäämitystä, joka on sijoitettu tasasähkökoneen roottorin uriin. Vaihtosähkön 

ankkurikäämitykseen synnyttää kommutaattori, joka on samalla akselilla ankkurikäämitetyn 

roottorin kanssa. Kommutaattori muuttaa tasasähkön vaihtosähköksi mekaanisesti 

kommutaattorin liuskoille (lamelleille). Kommutaattorin ja tasasähkökoneen rakenteen takia 

pyörimisnopeus ja käämityksen virran taajuus vastaavat toisiaan. Tasasähkökoneen 

käämitykset voidaan toteuttaa myös kompensaatio- tai kääntönapakäämityksellä. 

Tasasähkökoneen heikkouksia ovat valmistuksen vaativuus ja kustannukset verrattuna 

oikosulkumoottoriin. (Niiranen 2000, s. 26–29.) 

 

 

Kuva 10. Tasasähkökoneen rakennekuva (Niiranen 2000, s. 27). 

 

4.1.2 Oikosulkumoottori 

Tasasähkökoneen rakenteeseen verrattuna oikosulkumoottorin eli induktiomoottorin 

rakenne on yksinkertainen. Oikosulkumoottorin staattorissa on kolmivaihekäämitys. 

Roottorin rakenne koostuu sauvoista, jotka ovat roottorin urissa. Sauvat on yhdistetty 

molemmista päistä oikosulkurenkailla. Yksinkertaisen rakenteen vuoksi pienimmät 

oikosulkumoottorit voidaan valmistaa alumiinivalulla. Toisin kuin tasasähkökoneet, 

oikosulkumoottorien nopeus kuormitettuna eroaa tahtinopeudesta. Tasasähkökoneilla kaikki 

nopeudet saavat saman arvon kuin tahtinopeus. Oikosulkumoottorien tahtinopeuden ja 
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pyörimisnopeuden (kuormitettuna) eroa kutsutaan jättämäksi. Oikosulkumoottorin 

pyörimisnopeutta säädetään syöttötaajuuden avulla. Kun syöttötaajuutta muutetaan, 

tahtinopeus ja vääntömomenttikäyrät siirtyvät kuvaajassa. (Niiranen 2000, s. 29–30.) 

 

4.2 Muuttajat 

Muuttaja kytketään yleensä sähkömoottorin tai –generaattorin ja valtakunnallisen 

sähköverkon välille. Taajuusmuuttajan avulla voidaan yhdistää kaksi erilaista sähköverkkoa 

toisiinsa eli sähköverkosta saatava vakiotaajuinen ja –jännitteinen sähkö muutetaan 

pumpulle vaadittuun muotoon. Muuttajan avulla voidaan ohjata sähkömoottoria, jonka 

avulla pumpun pyörimisnopeutta voidaan muuttaa. Muuttajat sopivat hyvin pumppujen 

säätöön, koska niiden pyörimisnopeudensäätö on portaaton. Muuttajat voidaan jakaa 

tasasuuntaajiin, tasasähkökatkojiin, vaihtosuuntaajiin ja taajuusmuuttajiin. Tässä 

tutkimuksessa esitellään taajuusmuuttajat, jotka taas jaetaan välipiirillisiin ja suoriin 

taajuusmuuttajiin. (Niiranen 2000, s. 39–49; Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001.) 

 

4.2.1 Välipiirilliset taajuusmuuttajat 

Välipiirillisessä taajuusmuuttajassa sähkömoottorille syötettävä sähkö muutetaan ensin 

tasasähköksi ja sitten vaihtosähköksi. Taajuusmuuttajiin syötetään syöttöverkosta 50 Hz:stä 

3-vaiheista virtaa, joka syötetään suuntaajaosaan. Suuntaajaosassa syötetty virta muutetaan 

tasavirraksi. Suuntaajaosasta tasajännite syötetään välipiiriin, ja välipiiristä taas 

vaihtosuuntaajaan. Niirasen (2000, s. 48) mukaan välipiirillinen taajuusmuuttaja koostuu 

kolmesta osasta: ”tasasuuntaajasta, tasajännite- tai tasavirtapiiristä ja vaihtosuuntaajasta.” 

Välipiirilliset taajuusmuuttajat jaetaan kuormakommutoituihin taajuusmuuttajiin, 

virtavälipiiritaajuusmuuttajiin ja jännitevälipiiritaajuusmuuttajiin. 

Virtavälipiiritaajuusmuuttaja soveltuu hyvin teollisuudessa tavallisimmin käytettyyn 

oikosulkumoottoriin. (Niiranen 2000, s. 48–50; Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001.) 

 

4.2.2 Suorat taajuusmuuttajat 

Suoria taajuusmuuttajia ovat matriisimuuttajat ja syklokonvertterit, joissa 

puolijohdekytkimien avulla syöttöverkon sähkö muutetaan vaaditun taajuiseksi ja 

jännitteiseksi. Matriisimuuttajat eroavat välipiirillisistä muuttajista rakenteensa perusteella, 

koska matriisimuuttajissa ei ole välipiiriä. Syklokonvertteri koostuu tyristorisilloista, joita 

rakenteessa on kolme. Vaikka syklokonvertterin rakenne eroaa matriisimuuttajasta, on 
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syklokonvertterikin matriisimuuttaja. Kuvassa 11 on esitetty matriisimuuttajan kytkinmalli 

ja syklokonvertteri. Kuvasta huomataan, että kytkennät vastaavat toisiaan, vaikka 

syklokonvertterissa on muuntaja ja tasasuuntaaja. Suorat taajuusmuuttajat ovat välipiirillisiä 

taajuusmuuttajia vähemmän käytettyjä pumppujen nopeussäädössä. (Niiranen 2000, s. 50–

52; Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001.) 

 

 

Kuva 11. Vasemmalla kuvassa matriisimuuttajan kytkinmalli ja oikealla syklokonvertterin 

rakenne (Niiranen 2000, s. 51–52). 

 

4.3 AC-käyttö 

AC-käyttö on yksi prosessin nopeussäätöön käytetty menetelmä. AC-käyttölaitteistoon 

kuuluvat seuraavat komponentit: Oikosulkumoottori, taajuusmuuttaja ja prosessilaitteisto, 

kuten pumppu. AC-käyttöön kuuluvat lisäksi komponenttien hallinta ja säätölaitteet, joita 

ovat käyttöliittymä, sähkönsyöttö ja prosessiliitäntä. Sähkönsyöttöä hallitaan 

taajuusmuuttajan avulla. Käyttöliittymän avulla voidaan tarkkailla ja muuttaa 

prosessiarvoja. Prosessivalvonnan ja –muutosten lisäksi taajuusmuuttajan avulla voidaan 

moottorin kuormituskäyriä muuttaa. Esimerkiksi moottorin käynnistysvaihetta varten 

voidaan ohjelmoida erilainen kuormitustaso. Taajuusmuuttajan avulla voidaan tehdä myös 

momentin säätöjä tai suunnanvaihtoja. 2000-luvulla AC-käytön osuus 

nopeussäätömenetelmistä on Euroopan kokonaismarkkinoilla yli 50 %:ia. AC-käytön etuina 

ovat huoltokustannusten alhaisuus, tuottavuus ja tuotantomäärään reagointi. 

(Nopeussäädettyjen käyttöjen opas 2001.) 
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4.4 Sähkökäytöt keskipako- ja ruuvipumpuissa 

Tutkimuksen perusteella keskipako- ja ruuvipumppukäyttöihin soveltuvia sähkömoottoreita 

ovat tasasähkökoneet ja oikosulkumoottorit, joista oikosulkumoottorit ovat yleisempiä. 

Sähkömoottoreiden nopeussäätöön taas soveltuvat taajuusmuuttajat, joiden avulla 

pumppujen pyörimisnopeudetta voidaan valvoa ja säätää. Tutkimuksen perusteella voidaan 

todeta, että pyörimisnopeussäädöllä varustetun pumpun hankinta on ehdotonta 

kustannustehokasta pumppausjärjestelmään rakennettaessa. 
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5 PUMPPUJÄRJESTELMÄN AUTOMAATIO 

 

 

Pumppujärjestelmässä pumpun tuottamaan tilavuusvirtaan vaikuttaa sähkömoottorin 

pyörimisnopeus. Sähkömoottorin pyörimisnopeutta voidaan säätää taajuusmuuttajan avulla. 

Automaation avulla prosessiparametreja voidaan valvoa ja säätää tarvittaessa. 

Taajuusmuuttajakäytössä informaation välitys käyttöhenkilökunnalle on kriittisessä 

asemassa, jotta prosessiparametrien muutoksiin kyetään reagoimaan. Tässä kappaleessa 

esitellään sähkökoneiden säätö- ja ohjausperiaatteet, sekä kohdeyrityksen 

pumppujärjestelmään vaadittu automatiikka. Lisäksi esitellään pumppukytkentöjen eri 

automaatioasteet. 

  

5.1 Prosessin ohjausarvot 

Ohjauksella tarkoitetaan ohjearvoja, jotka laitteesta muodostettuun malliin syötetään. 

Ohjearvojen avulla saavutetaan prosessilta vaaditut ominaisuudet. Ohjearvojen avulla 

prosessille muodostetaan ohjaussignaalit, joita käytetään säätöjä tehtäessä. Ohjausarvojen 

saavuttaminen varmistetaan säädön avulla. Jos laitteesta muodostetun mallin parametreja 

muutetaan puhutaan adaptiivisesta ohjauksesta. (Keinänen et al. 2001, s. 206; Niiranen 2000, 

s. 67.) 

 

5.2 Säädöt 

Säädössä ohjausalgoritmien muutoksia kompensoidaan säätöalgoritmien avulla. Kun 

ohjausarvot eivät vastaa laitteen lähtösuureita, muutetaan säätöalgoritmia säätöpoikkeaman 

mukaisesti. Säädön avulla vaaditut ohjausarvot pysyvät muuttumattomina. Säädöillä 

voidaan muuttaa säätöalgoritmin parametreja. Säätöalgoritmin muuttamista kutsutaan 

adaptiiviseksi säädöksi. Kuvassa 12 on esitetty kaskadisäädön periaate. Kaskadisäätöön 

kuuluvat asennon, nopeuden tai vääntömomentin ohjaaminen sähkökäytössä. Eri säätötavat 

on integroitu kuvassa yhteen prosessiin. Kaikissa prosesseissa asento, nopeus ja 

vääntömomentin ohjaaminen eivät ole tarpeellisia, vaan voidaan käyttää vain nopeus ja 

vääntömomenttisäätöä. (Keinänen et al. 2001, s. 206; Niiranen 2000, s. 68–69.) 
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Kuva 12. Kaskadisäätö ja siihen integroidut säätötavat (Niiranen 2000, s. 68). 

 

5.3 Pumppausjärjestelmän ohjaus- ja säätöjärjestelmät 

Prosessiautomaatiolla voidaan tarkoittaa putkistossa virtaavaa syöttöveden määrää, jota 

säädetään ohjausjärjestelmän avulla. Pumpun automaatiojärjestelmä voi sisältää pumpun, 

sähkömoottorin, säätöventtiilin, toimilaitteen (automaatiolaite) sekä ohjausjärjestelmän. 

Edellä esitetyssä järjestelmässä ohjausjärjestelmä (ohjaukset ja säädöt) säätää toimilaitteen 

avulla venttiilin asentoa pumpun painepuolen aineen virtauksen perusteella. Automaatiolla 

voidaan tarkoittaa itsestään ohjautuvaa prosessia eli automaattista säätöä, mutta automaatio 

koostuu automaatiolaitteista sekä ohjaus- ja säätölaitteista. (Ansaharju 2009, s. 99; Keinänen 

et al. 2001, s. 9; Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry. 1986, s. 17–19.) 

 

5.4 Eri pumppukytkentöjen vaatima automaatioaste 

Automaatioasteelle ei ole olemassa varsinaista luokitusta. Jokaiseen kohteeseen, kuten 

syöttöveden pumppujärjestelmään, on valittava siihen riittävä automaatioaste. Jos pumppu 

on sijoitettu sellaiseen paikkaan, että käsisäätö ei ole käyttäjälle mahdollista riittävän 

nopeasti, tarvitaan yleensä korkea automaatioaste. Tällöin pumppua tai sen tuottamaa 

energiavirtaa voidaan säätää vaikka valvomosta. Automaatioaste on siis valittava vaadittujen 

käyttöominaisuuksien perusteella. Automaatioastetta kasvatettaessa myös kustannukset 

kasvavat. Toisaalta korkeammalla automaatioasteella voidaan tehostaa prosessia, sillä 

automaation avulla prosessia voidaan säätää jatkuvasti. Kuvassa 13 esitetty kaavio, josta 

ilmenee säätöjärjestelmän toimintaperiaate. (Keinänen et al. 2001, s. 206–207; Suomen 

Sähköurakoitsijaliitto ry. 1986, s. 17–18.) 
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Kuva 13. Ohjaus-/säätöjärjestelmän toimintaperiaate (mukaillen: Keinänen et al. 2001, s. 

206). 

 

5.5 Automaatioasteen valinta pumppausjärjestelmään 

Pumppujen automaatio on tehdyn kirjallisuustutkimuksen perusteella olennainen osa 

pumppujärjestelmää ja sen toimintaa vaaditulla tavalla. Kohdeyrityksessä lähes kaikkien 

prosessipumppujen ohjaus tapahtuu valvomosta. Tällöin pumppujen automaatioasteen 

täytyy olla korkea. Kohdeyrityksen ohjaajan kanssa on sovittu, että automaatioasteen valinta 

ei ole tämän työn tavoite. Sen takia vain pumppujärjestelmän automaation yleisesittely 

riittää. Automaatioaste valitaan kohteeseen vaadittujen toimintakriteerien ja kustannusten 

tasapainon tuloksena. Mitä korkeampi automaatioaste on, sitä suuremmat ovat kustannukset. 
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6 PUMPPAUSJÄRJESTELMÄN KUSTANNUSTEN ARVIOINTI 

 

 

Tässä luvussa käsitellään pumppausjärjestelmän kustannuksia. Tutkimuksessa 

kustannuksissa huomioidaan käyttö-, kunnossapito-, investointikustannukset ja niistä 

muodostetaan elinkaarikustannukset 20 vuoden aikavälille. Kustannuslaskennassa 

pumppukytkentöjen (rinnan- tai sarjaankytkentä) on merkityksetön, mutta pumppujen 

toiminta-aste vaikuttaa pumpun kustannuksiin. Kustannuslaskennassa pumppujärjestelmän 

hintaan vaikuttaa pumppujen kappalemäärä, pumpun ottama teho, vuotuinen käyttöaika sekä 

pumppujen pitoaika. Kustannuslaskennassa huomioitavat erät on esitetty jokaisen alaotsikon 

alussa. Kustannuslaskennassa käytetään esimerkkinä KSB:n CPKN 150-250 pumppua 

(Centrifugal pumps with shaft seal 2017). Esitetyn kustannuslaskentaperiaatteiden avulla 

kohdeyritys voi laskea omien pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset ja hankkia 

kustannustehokkaan pumppausjärjestelmän. 

 

6.1 Käyttökustannukset 

Tässä tutkimuksessa pumpun käyttökustannukset koostuvat pumpun ottamasta tehosta, 

käyttöajasta sekä sähkön hinnasta. Tässä luvussa on esitelty erilaisten pumppukytkentöjen 

käyttökustannuksia. Pumpun akseliteho sekä pumpun ottama teho voidaan laskea 

(Energiatehokkaat pumput 2011, s. 14): 

 

                     𝑃2 =  
𝜌∗𝑔∗𝑄∗𝐻

𝜂𝑝
     (4) 

 

 𝑃2 =  
𝑄∗𝑝

𝜂𝑝
     (5) 

 

 𝑃 =  
𝑃2

𝜂𝑚∗ 𝜂𝑠
     (6) 

 

Yhtälöissä 4, 5 ja 6 P2 on pumpun akseliteho [W], 𝜌 on pumpattavan nesteen tiheys [kg/m3], 

g on putoamiskiihtyvyys [m/s2], p on paine [Pa], 𝜂𝑝  on pumpun hyötysuhde [%], 𝜂𝑚  on 

sähkömoottorin hyötysuhde [%] ja  𝜂𝑠  on säädön hyötysuhde [%]. (Energiatehokkaat 

pumput 2011, s. 14.) 



 29 

Esitettyjen yhtälöiden avulla kohdeyritys tunnistaa tekijät tai prosessiarvot, jotka vaikuttavat 

pumpun ottamaan tehoon. Näiden yhtälöiden avulla voidaan arvioida pumpun vuodessa 

kuluttamaa energiaa ja muodostaa käyttökustannukset koko elinkaaren ajaksi. Tässä 

tutkimuksessa pumpun ottamaa tehoa ei lasketa prosessiarvojen perusteella vaan arvot 

saadaan valitun esimerkkipumpun tarjouksen perusteella (Huhtinen 2017). 

 

Käyttökustannuksien laskennasta ongelman muodostavat pumpun vuosittainen 

käyttötuntien määrän ennustaminen eri ottoteholla. Tämän tutkimuksen 

käyttökustannuslaskennassa oletetaan, että pumpun käyntiaika on 8760 h/a, jotta työn 

pääpaino pysyy erilaisten pumppausjärjestelmien vertailussa. Sähkön hinnaksi oletetaan 50 

€/MWh. Pumppausjärjestelmän käyttökustannukset voidaan laskea seuraavasti 

(Energiatehokkaat pumput 2011, s. 34): 

 

 𝐾 = 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝑆    (7) 

 

Yhtälössä 7 K on käyttökustannukset [€], P on pumpun ottama sähkötehoteho [W], A on 

pumpun vuotuinen käyntiaika [h/a] ja S on sähkö hinta [€/MWh] (Energiatehokkaat pumput 

2011, s. 34.)  

 

Pumpun ja eri pumppukytkentöjen käyttökustannukset lasketaan käyttämällä esimerkkinä 

KSB:n CPKN 150-250 pumppua, joka on varustettu pyörimisnopeussäädöllä. Seuraavaksi 

esitetty pumpun toimintapiste saatiin KSB:lta saadun tarjouksen perusteella: Tilavuusvirta 

Q on 300 m3/h, teho P on 33,08 kW ja nostokorkeus H on 30 m ja pyörimisnopeus n on 1700 

rpm. (Huhtinen 2017.) 

 

Käyttökustannusmallit pumppausjärjestelmille lasketaan seuraavanlaisista 

kytkennöistä/toiminta-asteista: 

- 1 pumppu, toiminta-aste 100 % 

- 2 pumppua, toiminta-asteet 50 % ja 50 % 

- 2 pumppua, toiminta-asteet 75 % ja 25 % 

- 3 pumppua, toiminta-asteet 50 %, 25 % ja 25 %. 
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Laskemalla yllä esitettyjen pumppukytkentöjen käyttökustannukset voidaan vertailla 

käyttökustannuksiltaan tehokkainta järjestelmää. 

 

6.1.1 Pumppausjärjestelmän I käyttökustannukset 

Jos pumppausjärjestelmä koostuu yhdestä KSB CPKN 150-250 pumpusta voidaan 

ominaiskäyrästä tulkittujen arvojen avulla laskea pumpun käyttökustannukset. Oletetaan 

pumpun toiminta-asteeksi 100% kun tilavuusvirta 300 m3/h. Ominaiskäyrästä voidaan lukea, 

että kun pumpun tuottama tilavuusvirta Q1 on 300 m3/h, on pumpun tehontarve P1 33,08 

kW. (Huhtinen 2017.)  

 

Pumppausjärjestelmän I vuotuiset käyttökustannukset K1 voidaan laskea seuraavasti: 

K1 = P1 * A * S = 0,03308 MW * 8760 h/a * 50 €/MWh = 14 490 €/a. 

 

6.1.2 Pumppausjärjestelmän II käyttökustannukset 

Kahden pumpun järjestelmässä pumpun tehontarve voidaan määritellä affiniteettisääntöjen 

avulla, sillä pumpun alkuarvot tunnetaan. Kahden pumpun järjestelmissä molemmat pumput 

tuottavat tilavuusvirran 150 m3/h eli niiden toiminta-aste on 50 %. Pumpun ottama teho 

tilavuusvirran pienentyessä voidaan laskea seuraavasti: 

 

 
𝑃0

𝑃1
=  (

𝑄0

𝑄1
)

3

 → 𝑃1 = 𝑃0 ∗  (
𝑄1

𝑄0
)

3

   (8) 

 

Kun pumpun toiminta-aste on 50 %, voidaan tehontarve P50 laskea seuraavasti: 

P50 = 0,03308 MW * (150 m3/h / 300 m3/h)3 = 0,004135 MW. 

 

Joten kahden pumpun (toiminta-aste 50 %) järjestelmän käyttökustannukset K2 ovat: 

K2 = 2P50 * A * S = 2 * 0,004135 MW * 8760 h/a * 50 €/MWh = 3622 €/a. 

 

6.1.3 Pumppausjärjestelmän III käyttökustannukset 

Tässä luvussa lasketaan esimerkkipumpun avulla käyttökustannukset kahden pumpun 

järjestelmälle, jossa toisen pumpun toiminta-aste on 75% ja toisen 25 %.  

 

Jos pumpun toiminta-aste on 75 %, voidaan tehontarve P75 laskea seuraavasti: 
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P75 = 0,03308 MW * (0,75 * 300 m3/h / 300 m3/h)3 = 0,0140 MW. 

 

Jos pumpun toiminta-aste on 25 %, on tehontarve P25 vastaavasti: 

P25 = 0,03308 MW * (0,25 * 300 m3/h / 300 m3/h)3 = 0,000517 MW. 

 

Joten pumppujärjestelmän III käyttökustannukset K3 ovat: 

K3 = (P75 + P25) * (A * S) = (0,0140 MW + 0,000517 MW) * (8760 h/a * 50 €/MWh) = 

6358 €/a. 

 

6.1.4 Pumppausjärjestelmän IV käyttökustannukset 

Tässä luvussa lasketaan käyttökustannukset kolme pumpun järjestelmälle, jossa yhden 

pumpun toiminta-aste on 50 % ja kahden muun toiminta-aste on 25 %. 

 

Jos pumpun toiminta-aste on 50 %, on tehontarve P50: 

P50 = 0,03308 MW * (0,50 * 300 m3/h / 300 m3/h)3 = 0,004135 MW. 

 

Jos pumpun toiminta-aste on 25 %, on tehontarve P25 vastaavasti: 

P25 = 0,03308 MW * (0,25 * 300 m3/h / 300 m3/h)3 = 0,000517 MW. 

 

Joten pumppujärjestelmän IV käyttökustannukset K4 ovat: 

K4 = (P50 + 2P25) * (A * S) = (0,004135 MW + 2*0,000517 MW) * (8760 h/a * 50 €/MWh) 

= 2264 €/a. 

 

6.1.5 Pumppausjärjestelmien vuotuiset käyttökustannukset 

Pumppujärjestelmien I, II, III ja IV vuotuiset käyttökustannukset on esitetty taulukossa 1, 

josta huomataan, että pumpun toiminta-asteella on suuri vaikutus pumpun 

käyttökustannuksiin. Pumppausjärjestelmän tehon tarpeeseen on siis kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Nykyään onneksi myös valmistajat kilpailevat pumppujensa 

energiatehokkuudella. (Energiatehokas ja käyttökustannuksiltaan edullinen prosessipumppu 

2016.) 
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Taulukko 1. Eri pumppujärjestelmien vuotuiset käyttökustannukset. 

PUMPPUJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSET 

[€/a] 

I 14 490 

II 3622 

III 6358 

IV 2264 

 

6.2 Kunnossapitokustannukset 

Pumppujärjestelmien kunnossapitokustannukset muodostuvat kunnossapitotöihin 

kuluneista työtunneista ja käytetyistä varaosista. Laitetoimittajan ilmoittamat 

kunnossapitotyöt ovat yleensä käyttöaikaperusteisia eli kunnossapitotoimenpiteet tehdään 

pumpulle säännöllisin väliajoin. Kunnossapidollisia töitä voivat olla pumpun huollon lisäksi 

pumpun kunnonvalvonta eli tärinämittaukset tai voiteluhuolto. Kohdeyrityksen 

kunnossapitojärjestelmän tietojen perusteella pumpun 5 vuoden kunnossapitokustannukset 

jaettuna vuositasolle ovat 200 €/a. Tutkimuksen laskennassa kunnossapitokustannukset on 

sidottu pumpun tai pumppujen käyntiaikaan, joten niiden toiminta-aste ei vaikuta 

käyttötunteihin. Taulukossa 2 on laskettu pumppujärjestelmien I, II, III ja IV 

kunnossapitokustannukset vuodessa. 

 

Taulukko 2. Eri pumppujärjestelmien vuotuiset kunnossapitokustannukset. 

PUMPPUJÄRJESTELMÄ KUNNOSSPITOKUSTANNUKSET 

[€/a] 

I 200   

II 400 

III 400 

IV 600 

 

6.3 Investointikustannukset 

Tutkimuksessa investointikustannuksina huomioidaan ainoastaan pumpun ja 

sähkömoottorin tai useampien kokonaisuuksien hankintahinta. Pumppujärjestelmältä 

vaadittu automaatioaste kasvattaa investointikustannuksia, mutta kustannukset kasvavat 

pumppujärjestelmien pumppujen investointilukumäärän kanssa tasaisesti. Jos kohdeyritys 
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hankkii yhden pumpun järjestelmän, joudutaan hankkimaan haluttu automaatio kyseiseen 

pumppuun. Jos hankintaan kahden pumpun järjestelmä, joudutaan molempiin pumppuihin 

hankkimaan oma automaationsa. Taulukossa 3 on esitetty pumppausjärjestelmien 

investointikustannukset. Investointikustannukset on laskettu aikaisemmin tutkimuksessa 

esitellyn pumpun tarjouksen perusteella (Huhtinen 2017). 

 

Taulukko 3.  Eri pumppausjärjestelmien investointikustannukset. 

PUMPPUJÄRJESTELMÄ INVESTOINTIKUSTANNUKSET 

[€] 

I 9796 

II 19 592 

III 19 592 

IV 29388 

 

6.4 Pumppukytkentöjen elinkaarikustannukset 

Tutkimuksessa erilaisten pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset lasketaan 20 vuoden 

ajalle. Elinkaarikustannuksista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä kaikkia kustannuksia, 

pumpun valmistuksesta sen käytöstä poistamiseen asti (Heinonen et al. 2009, s. 43). Tässä 

tutkimuksessa elinkaarikustannuksissa huomioidaan pumppausjärjestelmien 

investointikustannukset, kunnossapitokustannukset sekä käyttökustannukset. 

Vertailukelpoisuuden vuoksi muodostetaan 20 vuoden pitoajasta sekä laskentakorosta 

diskonttaustekijä. Diskonttaustekijän avulla tulevaisuuden rahan arvo saadaan 

vertailukelpoiseksi nykyhetkeen. Oletetaan laskentakoron olevan 5 %. Diskonttaustekijä 

saadaan laskettua seuraavasti: 

 

 𝑎 =  
(1+𝑖)𝑛𝑑−1

𝑖(1+𝑖)𝑛𝑑
    (9) 

 

Yhtälössä 9 i on laskentakorko [%] ja nd on pitoaika [a]. 

 

Pitoajalla nd on 20 vuotta ja laskentakorko i on 5 %, saadaan pitoajan diskonttaustekijäksi a 

12,46. Tämän avulla voidaan laskea eri pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset, jotka 

on esitetty taulukossa 4.  
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Taulukko 4. Pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset. 

KUSTANNUKSET PUMPPAUSJÄRJESTELMÄ 

I II III IV 

Vuotuiset 

käyttökustannukset 

[€] 

14 490 3622 6358 2264 

Pitoajan 

käyttökustannukset 

[€] diskontattuna 

nykyhetkeen 

180 545 45 130 79 221 28 209 

Vuotuiset 

kunnossapitokustann

ukset [€] 

200 400 400 600 

Pitoajan 

kunnossapitokustann

ukset [€] 

diskontattuna 

nykyhetkeen 

2492 4984 4984 7476 

Investointikustannuk

set [€] 
9796 19 592 19 592 29 388 

Elinkaarikustannuks

et Yhteensä 

 

192 833 

 

69 706 

 

103 797 

 

65 073 
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7 TULOKSET 

 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa saatuja tuloksia. Alaluvuissa käsitellään erilaisten 

pumpputyyppien soveltuvuutta rinnan- tai sarjankäyttöön, pumppukytkentöjen 

kokonaiskäytettävyyttä sekä elinkaarikustannuksia. Edellä mainittujen tekijöiden perusteella 

voidaan vertailla pumppausjärjestelmien kustannustehokkuutta. 

 

7.1 Eri pumpputyyppien soveltuvuus rinnan- ja sarjankäyttöön 

Tutkimuksen perusteella keskipakopumput soveltuvat rinnankäyttöön ja ruuvipumput 

soveltuvat sarjankäyttöön. Rinnan- ja sarjankytkentöjen avulla tavoitellaan 

pumppausjärjestelmältä erilaisia ominaisuuksia. Rinnankytkennän avulla saadaan 

kasvatettua prosessiaineen tilavuusvirtaa, kun sarjankytkennän avulla saadaan kasvatettua 

nostokorkeutta. Sarjankytketyt pumput soveltuvat kaukolämpöverkon välipumppaamoihin 

niiden hyvän säädettävyyden vuoksi. Sarjankytkettyjen pumppujen avulla voidaan ylläpitää 

kaukolämpöverkon painetta. Rinnankytketyt pumput soveltuvat paremmin prosessien 

menopuolelle. Rinnankytkettyjä pumppuja voidaan käyttää pumppaamaan vettä 

kaukolämpöverkkoon ja kaukolämpöverkossa olevia sarjankytketyillä pumpuilla pidetään 

painetta yllä. Keskipako- ja ruuvipumpuille soveltuvat kohdeyrityksen eri prosessiaineet. 

Pumppujen valinnassa on kiinnitettävä silti huomiota prosessiaineeseen, sillä se vaikuttaa 

pumpun osien materiaalivalintoihin. Tutkimuksen perusteella prosessiaineen tiheys 

vaikuttaa pumpun ottamaan tehoon. 

 

7.2 Pumppausjärjestelmän sähkölaitteet ja automaatio 

Tutkimuksen perusteella oikosulkumoottorit ovat yleisimpiä pumppausjärjestelmissä 

käytettäviä sähkömoottoreita. Tässä tutkimuksessa ei otettu kantaa erilaisten 

sähkömoottoreiden valintaan, mutta voidaan todeta, että esimerkiksi taajuusmuuttajan avulla 

voidaan säätää pumpun pyörimisnopeutta. Pyörimisnopeussäätö voidaan toteuttaa muillakin 

tavoilla, mutta taajuusmuuttajakäytöt ovat nykyään erittäin yleisiä. Pumppausjärjestelmän 

säädettävyys on kriittisessä asemassa kustannustehokkaan pumppausjärjestelmän 

valinnassa. Automaatiolaitteiden avulla voidaan parantaa prosessin valvontaa ja säätöä. 

Pumppausjärjestelmän tuottamaa tilavuusvirtaa voidaan valvoa ja pumpun tuottoa säätää sen 
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perusteella. Pumppausjärjestelmän automaatioasteen valinta riippuu prosessikohteesta ja on 

kohdeyrityksen määritettävissä. Automaatioasteen kasvaessa kustannukset nousevat.  

 

7.3 Pumppausjärjestelmien kokonaiskäytettävyys 

Pumppukytkentöjen kokonaiskäytettävyyden muodostavat pumppujärjestelmän 

komponentit ja niiden käyttö- ja toiminta-asteet. Pumppausjärjestelmän komponentteja ovat 

pumppu, sähkömoottori ja sekä automaatiolaitteisto. Pumppausjärjestelmän 

kokonaiskäytettävyys paranee mitä korkeampi sen automaatioaste on. Pyörimisnopeussäätö 

on pumppausjärjestelmän kokonaiskäytettävyyden merkittävä vaikutus. 

Pyörimisnopeussäädöllä voidaan pumpun toiminta-alue hyödyntää tehokkaasti ja voidaan 

saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä kun pumppausjärjestelmän ottamaa tehoa 

voidaan alentaa. Pyörimisnopeussäädön avulla voidaan reagoida tehokkaasti prosessin 

muutoksiin. Pumppausjärjestelmän kokonaiskäytettävyyteen vaikuttaa 

pumppausjärjestelmän pumppujen määrä. Pumppausjärjestelmän pumppujen määrällä 

voidaan vaikuttaa prosessin tilavuusvirtaan tai nostokorkeuteen. Muiden 

automaatiolaitteiden avulla voidaan parantaa pumppausjärjestelmien 

kokonaiskäytettävyyttä, mutta automaatioaste voidaan valita tarpeen mukaan kohteeseen 

sopivaksi.  

 

7.4 Kustannukset 

Tässä tutkimuksessa kustannuksissa huomioitiin käyttökustannukset, 

kunnossapitokustannukset sekä investointikustannukset ja niiden perusteella laskettiin 

esimerkin avulla pumppausjärjestelmälle elinkaarikustannukset. 

Elinkaarikustannuslaskujen perusteella huomataan, että energiatehokkaan pumpun valinta 

on ensisijaisen tärkeää pumppausjärjestelmään rakennettaessa. Elinkaarilaskennan 

perusteella voidaan todeta, että elinkaarikustannuksiin vaikuttavin tekijä on 

pumppujärjestelmän tehontarve, joka vaikuttaa pumppujärjestelmän käyttökustannuksiin. 

Pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset vaihtelevat 65 073 € ja 192 833 € välillä. 

Kustannuslaskuista huomataan, että pumppausjärjestelmän käyttökustannukset muodostavat 

tässä tutkimuksessa 43–94 % osuuden koko pumppausjärjestelmän elinkaarikustannuksista. 

Käyttökustannusten osuutta elinkaarikustannuksissa voidaan laskea energiatehokkaan 

pumpun valinnalla.  
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Liitteessä I on esitetty pumppausjärjestelmien I, II, III ja IV elinkaarikustannukset 

ympyrädiagrammeina. Diagrammien avulla voidaan havaita käyttökustannusten vaihtelu 

elinkaarikustannuksissa, joka johtuu pumppujärjestelmän vaatimasta pumpun tai pumppujen 

ottotehosta. Ympyrädiagrammeista voidaan todeta elinkaarikustannusten jakautuminen 

käyttö-, kunnossapito- ja investointikustannuksiin eri pumppausjärjestelmissä.  

 

7.5 Pumppausjärjestelmien rakenne ja elinkaarikustannukset 

Tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että käytettävä pumpputyyppi on valittava 

prosessikohteen tai toimintavaatimusten perusteella. Tutkimuksessa esitetyt keskipako- ja 

ruuvipumput soveltuvat erilaisiin käyttökohteisiin. Pumppausjärjestelmän 

kokonaiskäytettävyyttä taas voidaan parantaa automaatioastetta kasvattamalla, mutta 

automaatioaste on valittava prosessin perusteella. Kustannuslaskennan avulla huomattiin, 

että energiatehokkaan pumpun valinta on pumppausjärjestelmän elinkaarikustannuksissa 

merkittävin tekijä. Pumppausjärjestelmässä pumppujen lukumäärä ja niiden toiminta-asteet 

vaikuttavat merkittävästi käyttökustannuksiin ja siten elinkaarikustannuksiin. 

Tutkimuksessa esitettyjen pumppausjärjestelmien investointi- ja kunnossapitokustannukset 

eivät poikkea toisistaan niin merkittävästi kuin käyttökustannukset. 
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8 POHDINTA 

 

 

Tehty tutkimus osoittaa, että pumppausjärjestelmän kustannustehokkuuteen vaikuttaa 

merkittävästi sen käyttökustannukset. Tutkimuksessa kustannuslaskennassa oletettiin 

pumpun vuotuiseksi käyntiajaksi 8760 h ja pumpun tai pumppujen tuoton oletettiin olevan 

yhtä suuri koko vuoden ajan. Jotta kohdeyrityksessä voidaan tehdä tarkkaa 

kustannusvertailua pumppausjärjestelmien kanssa, on syytä selvittää pumppujen todellinen 

vuotuinen käyntiaika ja toiminta-asteet sekä niiden vaihtelut. Vuotuinen käyntiaika 

vaikuttaa käyttökustannuksiin ja niiden pienentämisen avulla saadaan elinkaarikustannuksia 

laskettua. 

 

Pumppausjärjestelmien käyntiajan lisäksi prosessin tilojen vaihtelu on syytä huomioida 

pumppausjärjestelmää rakennettaessa. Prosessikohteessa, jossa tilavuusvirran tarve 

vaihtelee, voidaan miettiä onko pumppausjärjestelmä kustannustehokasta rakentaa yhdellä 

pumpulla, jonka toiminta-alue riittää kattamaan koko tilavuusvirta-alueen. Vaihtoehtoisesti 

voidaan miettiä pumppausjärjestelmää, jossa kaksi pumppua, joista toisen toiminta-alue 

pystyy vastaamaan tilavuusvirta-alueen huippuihin ja toinen tuottamaan pieniä 

tilavuusvirtoja. 

 

Oikealla pumpun tai pumppujen valinnalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä 

käyttökustannuksissa. Pumppausjärjestelmän hankintavaiheessa on siis syytä analysoida 

laskemalla pumppausjärjestelmän kustannukset ja järjestelmän kustannustehokkuutta. 

 

Pumppausjärjestelmän automaatioaste on mietittävä tarkasti. Automaatiojärjestelmän avulla 

parannetaan turvallisuutta sekä pidennetään laitteiden huoltoväliä. Prosessin muutoksiin 

reagoiminen on huomattavasti nopeampaa automaation avulla. Näin prosessin äkilliset 

muutokset eivät aiheuta mekaanisia vaurioita. Pumppausjärjestelmän automaatio 

rakennettaessa on syytä tarkastella automaation kustannuksia koko järjestelmän 

elinkaarikustannuksien kanssa. 
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9 YHTEENVETO 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kohdeyritykselle tietoa pumppausjärjestelmien 

käytettävyydestä ja kustannustehokkuudesta. Tutkimuksessa vertailtiin erilaisten 

pumpputyyppien soveltuvuutta eri prosessikohteisiin. Tutkimuksessa esitettiin 

pumppausjärjestelmiin liittyvien sähkölaitteiden ja automaation perusteet. 

Pumppausjärjestelmien kustannuslaskennassa muodostettiin neljälle erilaiselle 

pumppausjärjestelmälle elinkaarikustannukset. Kustannuslaskennan periaatteiden avulla 

kohdeyritys voi tarkastella ja tehostaa omia pumppausjärjestelmiään.  

 

Tehdyn tutkimuksen perusteella keskipako- ja ruuvipumput soveltuvat kohdeyrityksen 

prosessikohteisiin. Pumppujen kytkentätapa taas riippuu prosessilta vaadituilta arvoilta. 

Oikean tyyppisen pumpun ja oikean kytkentätavan avulla varmistetaan pumpun hyvä 

käytettävyys. Automaation ja sähkölaitteiden avulla voidaan parantaa 

pumppausjärjestelmän kokonaiskäytettävyyttä. Sähkölaitteiden avulla voidaan säätää 

pumpun pyörimisnopeutta, joka on yksi kustannustehokkaan pumppausjärjestelmän peruste. 

Automaatiolaitteiden avulla järjestelmää taas voidaan valvoa ja ohjata. 

Pumppausjärjestelmille suoritetun kustannuslaskennan perusteella voidaan todeta, että 

suurimmat säästöt pumppausjärjestelmien elinkaarikustannuksissa voidaan saavuttaa 

käyttökustannusten avulla. Kustannustehokasta pumppausjärjestelmään rakennettaessa 

pumpun mitoitus ja energiankulutus ovat siis kriittisessä asemassa.  

 

Tutkimuksen avulla kohdeyritykselle tuotettiin tietoa ja ratkaisuja, jota se voi käyttää 

hyväkseen myös muissa sovellutuksissaan. Sovellutuksen sopivat olemassa olevan tai 

kokonaan uuden pumppausjärjestelmän vertailuun.  
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Pumppausjärjestelmien elinkaarikustannukset esitettynä  ympyrädiagrammeissa. 
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