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Abstract 

 

The traditional energy sources for pumping and treating peat mining drainage waters are electrical network, diesel 

generators and diesel motors. Lately the interest towards renewable and local energy as a power source for pumping 

has emerged. The hope is that utilization of renewable energy will bring savings in pumping costs. This thesis studies 

the principles and possibilities of combined pumping and energy solutions in peat mining drainage. The thesis 

surveys current pumping and water conducting solutions and envisions possible future solutions. 

 

The survey of current solutions included visits to 20 pumping stations (test subjects) in the Summer 2015. The 

subjects were chosen in collaboration with employees of the peat mining companies. Each subject is either a 

representation of typical pumping solution or a specialty already in use. The amount of test subjects is low, so the 

frequency of each solution cannot be deducted from the material. The test subjects are located across Finland; the 

southernmost in Riihimäki and the northernmost in Oulu. A questionnaire was filled for every test subject. Questions 

included basic information on the pumping station, the pump and the water conducting solution. In addition 

experiences and ideas for development of pumping solutions were asked. 

 

Half of the test subjects (10) are pressure pumping stations. Four subjects are shaft pumping stations, two floating 

impeller pumps, two embankment pumps, one lobe rotor pump and one mechanical wind pump. The energy source 

for nine test subjects is electrical network, for two a diesel generator, for three a diesel motor and for one wind. 

 

Twelve test subjects use round-year pumping and eight subjects work only during production time. All round-year 

working subjects are either pressure or shaft pumping stations. The power of electrical pumps varies between a 3kW 

pump and two 22,5 kW on the same site. The volume flow of pumps varies between roughly 2000 and 30 000 l/min. 

Five test subjects have two similar pumps and 13 only one pump. In addition the mechanical wind pump and its 

backup pump are two separate subjects. 

 

Three test subjects utilize renewable energy. Two of them have generators as power sources with a small wind 

turbine and a solar panel to load batteries and power automation. One test subject is a mechanical wind pump with a 

backup pump powered by a diesel motor. 

 

The power of wind can be used for pumping either mechanically or by producing electricity with a wind turbine. 

With traditional mechanical pumps the volume flows are less than 1000 l/min. Commercial mechanical wind pumps 

are available outside of Finland. Mechanical wind pumps are applicable for basic pumping in normal conditions, but 

may need a backup pump during higher flow rates. Using a mechanical wind pump with a diesel pump reduces fuel 

costs. 

 

Electric pumps can be powered by wind or solar energy or both by using hybrid systems. The systems can include a 

backup generator for days without wind of solar radiation. Reaching high volume flows with renewable energy 

solutions is a challenge. Backup pumps and high storage capacity on the production area facilitate effective drainage. 

Building a wind turbine and its mast on a production area can be challenging due to soft soil. 

 

The challenge of local electricity production is storing the electricity for cloudy and windless days. Battery 

technology evolves quickly and the cost of batteries decreases. In the future the availability and profitability of using 

wind and solar energy to power pumps in peat mining improves. 
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1 JOHDANTO 

Tämän työn aihe on tullut Bioenergia Ry:n teknologiatyöryhmältä. Työryhmä havaitsi 

kokouksessaan lokakuussa 2014 tarpeen koota yhteen turvetuotannon vesienjakamisen 

ja pumppaamisen moninaisia ratkaisuja ja luokitella niitä. Työryhmän mukaan tuntuma 

yrityksissä on, että paneutumalla pumppausratkaisuihin olisi mahdollista kehittää 

parempia vaihtoehtoja, joita voitaisiin mahdollisesti soveltaa muillakin toimialoilla, ja 

jotka voisivat parantaa turvetuotantoalan imagoa. Tammikuussa 2015 työryhmä päätti 

teettää opinnäytetyön aiheesta. 

Vesien johtamiseen ja pumppaamiseen turvetuotantoalueilla on erityisen tärkeä 

kiinnittää huomiota, sillä ympäristöluvat vaativat yleensä ympärivuotista ja 

toimintavarmaa pumppausta. Helpoin vaihtoehto niiden saavuttamiseen on 

verkkosähkö. Se on kuitenkin usein kallista johtuen siitä, että tuotantoalueet sijaitsevat 

kaukana sähkölinjoista. Monet alalla sovellettavista ratkaisuista on kehitetty muihin 

toimintaympäristöihin, kuten varavoimakäyttöön. Vaihtelevat vesimäärät eri 

vuodenaikoina luovat oman haasteensa pumppaukseen ja vesien käsittelyyn. 

Työssä tarkastellaan sekä nykyisiä turvetuotannon pumppaus- ja 

vedenjohtamisratkaisuja että visioidaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Nykyisiä 

ratkaisuja tutkitaan 20 koekohteen avulla. Koekohteita tarkastelemalla oli tavoitteena 

saada kattava kokonaiskuva alan nykytilanteesta. Koekohteiden tiedot kerättiin 

haastattelemalla turvealan yritysten toimijoita, jotka tuntevat kyseiset kohteet. Samalla 

kerättiin kokemuksia ja mielipiteitä pumppauksesta ja vesienjohtamisesta. 

Työn kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa 

energiaa, etenkin tuulta ja aurinkoa, pumppauksessa. Muilla toimialoilla hyödynnettyjen 

ratkaisujen sopivuutta ja toimivuutta turvetuotannon olosuhteisiin arvioidaan. 

Uusiutuvan energian soveltuvuutta pumppauksen voimanlähteeksi arvioidaan myös 

yleisesti; missä tilanteissa se olisi mahdollista ja millaisia olosuhteita vaaditaan?  Työn 

lopussa esitetään suosituksia ja ideoita turvetuotannon pumppauksen ratkaisuiksi. 
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2 PUMPPAUS- JA ENERGIARATKAISUT SEKÄ NIIDEN 

MITOITUS 

2.1 Pumppauksen järjestelyn periaatteet 

Turvetuotannossa pumppausta käytetään tuotantoalueiden kuivatuksen sekä 

vesienkäsittelyn apuna. Pumppaus on tarpeellista, sillä vesien painovoimainen 

johtaminen ei usein ole tuotantoalueen pinnanmuotojen vuoksi mahdollista. 

Tuotantoalueiden pinnat myös madaltuvat tuotannon edetessä, jolloin tarve 

pumppaamiselle voi tulla myöhemmässä tuotannon vaiheessa, vaikka kuivatus alussa 

voitaisiin toteuttaa painovoimaisesti. Vedenpinnan lasku sekä mahdolliset 

tuotantoalueen syvänteet tulee ottaa huomioon aluetta suunnitellessa. (Kallio & Erkkilä 

2007, s. 6) Usein jo tuotannon alussa sopivan vedenlaskupaikan tai 

vesiensuojelurakenteen vedenpinta on korkeammalla kuin kuivatetun tuotantokentän 

vedenpinta. Vedet pitää siis pumpata matalammalta tasolta korkeammalle. 

Kuivatusvesien puhdistuksen vaatimukset ovat tiukentuneet vuosien saatossa. Uusien 

vaatimusten myötä vesien pumppausta tarvitaan entistä useammin. Nykyään parhaina 

saatavilla olevina vesienkäsittelymenetelminä pidetään ympärivuotista vesien johtamista 

pintavalutuskentälle tai kosteikolle sekä ympärivuotista kemikalointia. Molemmat 

menetelmät vaativat useimmiten pumppauksen järjestämisen. Tapauskohtaisesti paras 

saatavilla oleva puhdistusmenetelmä voi olla myös jokin muu, jonka teho on riittäväksi 

todistettu. (Ympäristöministeriö 2013, s. 39) Vaikka kemikalointi ei välttämättä tarvitse 

pumppausta, on sen puhdistusteho parempi pumppauksen yhteydessä, sillä pumppaus 

sekoittaa kemikaalin veteen tehokkaammin (Kallio & Erkkilä 2007, s. 6). 

Turvetuotannon pumppaus voi olla joko ympärivuotista tai tuotannon aikaista. 

Pääasiassa uusille tuotantoalueille tulee järjestää ympärivuotinen pintavalutus, mutta 

edelleen on alueita, joilla on käytössä vain tuotannon aikainen pintavalutus. Jos vesi 

johdetaan pintavalutuskentälle pumppaamalla, tulee myös pumppauksen olla 

ympärivuotista. Ympäristöluvassa on määrätty kullekin tuotantoalueelle, minkä ajan 

vuodesta veden pumppaus pintavalutuskentälle on järjestettävä. Yleensä pumppaus on 

järjestettävä sulan maan ajalle, eli huhtikuusta lokakuuhun, tarvittaessa marraskuuhun 
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saakka. Mahdollisimman pitkä käyttöaika pumppaamolla pidentää tuotantokautta alusta 

sekä tehostaa vesiensuojelurakenteiden toimintaa. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 14) 

Ympärivuotinen pumppaus on haastavampaa järjestää kuin tuotannon aikainen 

pumppaus. Se vaatii hyvät lämpöeristeet sekä pumppukaivoon että purkuputkeen. 

(Ympäristöministeriö 2013, s. 38) Routiminen, jäätyminen, pakkanen ja lumipeite tulee 

ottaa huomioon (Kallio & Erkkilä 2007, s. 14). Ympärivuotiseen pumppaukseen 

soveltuu parhaiten verkkosähköllä toimiva pumppaamo, mutta myös dieselaggregaatista 

virtansa saavaa pumppaamoa voidaan käyttää. Aggregaatti on tällöin sijoitettava 

lämpöeristettyyn konttiin. 

2.2 Turvetuotannossa käytettyjä pumpputyyppejä 

Pumput jaetaan dynaamisiin ja syrjäytyspumppuihin. Nesteiden pumppaamiseen 

käytetään yleisimmin dynaamisia pumppuja, jotka voidaan jakaa edelleen muun muassa 

radiaalisiin ja aksiaalisiin pumppuihin. Keskipakopumput, joita turvetuotannon 

kuivatuksessa usein käytetään paine- sekä pengerpumppaamoissa ovat radiaalisia 

pumppuja. Turvetuotannossa käytetyt pengerryspumput ovat aksiaalisia 

potkuripumppuja. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 7) 

Erilaisia pumppausratkaisuja on yksin turvetuotannossa useita ja erilaisista ratkaisuista 

on useita variaatioita. Lisäksi käytetään muilla teollisuuden aloilla yleisempiä 

ratkaisuja. Tässä luvussa esitellään kirjallisuuden ja tämän työn tulosten perusteella 

yleisimmät turvetuotannon pumppu- ja pumppaamotyypit eli paine- ja 

pengerpumppaamot sekä pengerrys- ja lohkoroottoripumput. 

2.2.1 Dynaamiset keskipakopumput: paine- ja pengerpumppaamot 

Yleisimmät turvetuotannossa käytettävät pumppaamotyypit ovat painepumppaamot 

sekä pengerpumppaamot, joissa käytetään yleensä dynaamisia keskipakopumppuja. 

Dynaamiset keskipakopumput ovat monipuolisin vaihtoehto yleisesti käytetyistä 

pumpputyypeistä. Oikein mitoitettuina ne soveltuvat kaikille tilavuusvirroille ja 

nostokorkeuksille. Muut pumpputyypit voivat soveltua kuitenkin erityisen hyvin 

joihinkin tiettyihin tilanteisiin, joten keskipakopumppu ei välttämättä aina ole paras 

ratkaisu. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 26) 
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Turvetuotannon kuivatusvesien pumppaamiseen käytetään esimerkiksi jätevesien, 

lietteiden, kemikaalien ja erilaisten suspensioiden pumppaamiseen kehitettyjä 

keskipakopumppuja. Niissä on usein puoliavoin tai avoin ja yksisolainen tai 

monisolainen juoksupyörä, jonka läpi pumpattavassa nesteessä olevat kohtuullisen 

kokoiset kappaleet pääsevät kulkemaan. Myös pyörrevirtajuoksupyörä soveltuu 

turvetuotannon kuivatusvesille. Turvetuotannon kuivatusvesissä voi olla esimerkiksi 

pieniä kantoja ja turvemöykkyjä, ja pumppauksen kannalta vedet ovat puhtaan ja 

jäteveden välimaastossa. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 7) Hyötysuhde mainituissa 

juoksupyörissä on aina noin 30 %, kun se puhtaalle vedelle suunnitelluissa 

juoksupyörissä on 80 %. Turvetuotannon olosuhteissa hyvää hyötysuhdetta tärkeämpää 

on kuitenkin pumpun toimintavarmuus. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 9) 

Pumppaamon soveltuvuutta turvetuotannon olosuhteisiin voidaan parantaa esimerkiksi 

käyttämällä repivää juoksupyörää, joita on saatavilla ainakin uppopumpuille (Viitanen 

2015). Sen teroitetut lavat rikkovat kiintoainekappaleet pienemmiksi paloiksi, jolloin ne 

kulkeutuvat helpommin pumpun läpi. Repiviä juoksupyöriä käytetään myös jätevesien 

kuljetuksessa ja käsittelyssä. (Xylem 2012) 

Painepumppaamoissa dynaaminen keskipakopumppu on sijoitettu pumppukaivon 

sisään, yleensä pumpattavan veden pinnan alapuolelle. Vesi johdetaan putkea pitkin 

joko jako-ojaan tai rei’itettyyn jakoputkeen. Painepumppaamon etu on, että sen avulla 

voidaan johtaa vettä tarvittaessa jopa satoja metrejä. Kuvassa 1 on Huhtinevan 

painepumppaamon pumppukaivon sisäpuoli, jossa on kaksi pumppua vedenpinnan 

alapuolella. Kuvassa 2 on esitetty painepumppaamon toimintaperiaate. 
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Kuva 1. Huhtinevan painepumppaamon pumppukaivo, jossa kaksi samanlaista 

pumppua. Pumput ovat veden alla. Kuvassa näkyvät siniset sulkuventtiilit sekä niistä 

lähtevät poistoputket. Kuva: Elina Heikkala 

 

 

Kuva 2. Painepumppaamon toimintaperiaate. Kuva: Elina Heikkala 
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Pengerpumppaamot eli nostokuilupumppaamot ovat yleinen vaihtoehto turvetuotannon 

pumppauksen toteuttamiseen. Pengerpumppaamoissa käytetään yleensä dynaamisia 

keskipakopumppuja. Pengerpumppaamo voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Yhteistä 

kaikille tässä työssä tarkastelluille pengerpumppaamoille on, että vesi pumpataan 

kaivoon niin, että kaivo täyttyy vedellä. Vesi voidaan johtaa kaivosta ulos esimerkiksi 

kaivon seinästä lähtevällä putkella, jota pitkin vesi virtaa painovoimaisesti 

purkupaikkaan tai käyttämällä ”kaksoiskaivoa”, jossa kaivon sisemmän renkaan 

täyttyessä vedellä vesi purkautuu ulomman renkaan sisään, josta se siirtyy putkea pitkin 

painovoimaisesti purkupaikkaan. Veden jakaminen pintavalutuskentälle voi olla 

tehotonta pengerpumppaamoilla, sillä ainoaksi vaihtoehdoksi jää jako-oja tai -allas, eikä 

esimerkiksi paineputken tai reikäputken käyttäminen ole mahdollista. Kuvassa 3 on 

Saarikkonevan pengerpumppaamon pumppukaivo, jonka sisärenkaan yli vesi purkautuu 

ulos pumpun ollessa käynnissä. Kuvassa 4 on esitetty yhdenlaisen penger- eli 

nostokuilupumppaamon toimintaperiaate. 

Kuva 3. Saarikkonevan pengerpumppaamon pumppukaivo. Kuva: Elina Heikkala 
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Kuva 4. Penger- eli nostokuilupumppaamon toimintaperiaate. Kuva: Elina Heikkala 

2.2.2 Muut pumpputyypit 

Pengerryspumput on alun perin tarkoitettu siirtämään vettä matalilta maa-alueilta 

penkereen toiselle puolelle. Niitä ei siis ole suunniteltu nesteiden kuljettamiseen, vaan 

alueiden kuivattamiseen ja tulvasuojeluun. Pengerryspumppuja voidaan käyttää 

kuivatukseen esimerkiksi pelloilla, rakennustyömailla ja turvesoilla (Mamec 2016). 

Erityyppisiä pengerryspumppuja on Suomessa käytetty kuivatukseen jo kymmeniä 

vuosia myös ympärivuotisesti (Reiter 1972). Turvetuotannossa käytettävät 

pengerryspumput ovat yksinkertaisia potkuripumppuja. 

Pengerryspumppujen nostokorkeus ja pumppausmatkat ovat lyhyitä, eikä niillä voida 

pumpata esimerkiksi pitkään paineelliseen reikäputkeen (Kallio & Erkkilä 2007, s. 14, 

25). Pumppausmatkan lyhyys rajoittaa vedenjakomahdollisuudet jako-ojaan. Suomen 

turvetuotantoalueilla on melko yleisesti käytössä ainakin Mamec Oy:n 

pengerryspumppuja. Niissä pumppua käyttävä sähkö- tai dieselmoottori on pumpun 

päällä (Kallio & Erkkilä 2007, s. 20). Dieselmoottorin sijainti veden yläpuolella voi 

aiheuttaa riskin veden sotkeutumisesta polttoaineella (Lehtosaari 2015). Kuvassa 5 on 

Haarasuon pengerryspumppu. 
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Kuva 5. Haarasuon Mamec-pengerryspumppu. Dieselmoottori sijaitsee sillalla pumpun 

päällä. Pumppu on veden alla, mutta poistoputki on näkyvissä. Kuva: Elina Heikkala 

Turvetuotantoalueilla on käytössä myös lohkoroottoripumppuja eli itseimeviä 

pumppuja. Ne on pääasiallisesti tarkoitettu pumppaamaan viskooseja tai likaisia nesteitä 

esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa (SGN Tekniikka Oy 2016). 

Lohkoroottoripumput ovat syrjäytyspumppuja, joilla saavutetaan suuri nostokorkeus ja 

joiden tilavuusvirta on vakio. Itseimevä lohkoroottoripumppu voi olla järkevä valinta, 

jos tarvittava tilavuusvirta on pienehkö, mutta nostokorkeus suuri. (Kallio & Erkkilä 

2007, s. 25–26) Muista turvetuotannossa yleisistä pumpputyypeistä poikkeavasti 

itseimevää pumppua ei yleensä sijoiteta veden alle. Itseimevä pumppu voi käydä myös 

kuivana, mutta se kuluttaa pumppua (Lehtosaari 2015). Kuvassa 6 on Kuikkasuon 

itseimevä pumppu. 
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Kuva 6. Itseimevä Jurop-lohkoroottoripumppu Kuikkasuolla. Etualalla on imuputki ja 

taaempana poistoputki. Kuva: Elina Heikkala 

2.3 Turvetuotannon pumppaamoiden nykyiset energiaratkaisut 

Perinteiset energialähteet pumppaamoille ovat sähköverkko, dieselaggregaatti sekä 

dieselmoottori. Pumppaamo kannattaa liittää sähköverkkoon, jos se on taloudellisesti 

mahdollista, sillä verkkosähköä energiakseen käyttävät pumppaamot ovat etenkin 

talvella vähemmän häiriöherkkiä kuin dieselaggregaateista ja -moottoreista energiansa 

saavat pumppaamot. Usein turvetuotantoalueet ovat niin kaukana sähkölinjasta, että 

uuden linjan vetämisen kustannukset nousisivat kestämättömiksi. 

Dieselaggregaattipumppaamo on yleisesti käytetty, kun sähköverkkoa ei ole saatavilla. 

Aggregaatti tuottaa sähköä pumpulle. Dieselaggregaatit on tarkoitettu 

varavoimakäyttöön, ja tarvittava käynnistysautomatiikka sekä dieselmoottorin että 

pumpun käynnistämiseksi löytyy valmiina. Pumppaamolle riittää yksi sähkökaappi, 

johon sijoittuu sekä aggregaatin että pumpun automatiikat. Tarvitaan myös tarpeeksi 

suuri ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttävä polttoainesäiliö. (Kallio & Erkkilä 2007, 

s. 17) 
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Kolmas nykyään yleisesti käytössä oleva energiaratkaisu on dieselmoottori. 

Dieselmoottorilla toimiva pumppaamo on yksinkertainen, ja siinä voi käyttää 

akselipumppua, itseimevää roottoripumppua tai keskipakopumppua. (Kallio & Erkkilä 

2007, s. 16) Dieselmoottorilla käyvää pumppaamoa voidaan käyttää talviaikaan, jos 

moottori varustetaan lämpöeristetyllä suojalla. Lisäksi voidaan tarvita lämmitin 

moottorille, suojalle sekä imuilmalle. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 25) 

2.4 Pumppaamon valinta ja suunnittelu 

Pumpputyypin ja energialähteen valinta riippuu käytössä olevista 

vesiensuojelurakenteista. Esimerkiksi kemikaloinnin yhteydessä pumppauksen 

energianlähteenä käytetään tyypillisesti verkkosähköä, sillä itse kemikalointiasema 

yleensä tarvitsee sähköä. Kun vesienpuhdistuksessa käytetään pintavalutuskenttää, tulee 

kentälle tulevan virtaaman olla tasaista, jolloin pumpun tuotto ei voi olla liian suuri. 

(Kallio & Erkkilä 2007, s. 14) 

Pumppaamon rakentamisessa tulee ottaa maapohja huomioon. Se edellyttää 

pohjatutkimusten tekemistä suunnitellulta pumppaamon alueelta ja sen lähimaastosta. 

Pumppaamo tulee perustaa mahdollisimman kantavalle maapohjalle. 

(Ympäristöministeriö 2015, s. 42) Pumppaamon suunnitteluun ja mitoitukseen on 

olemassa Kallion ja Erkkilän (2007) kirjoittama VTT:n tutkimusraportti, jossa käydään 

pumppaamon suunnittelun olennaiset vaiheet läpi. 

Energialähteen valinta on ensimmäinen askel pumppaamon suunnittelussa. Yleensä 

valitaan verkkosähkö, jos se on taloudellisesti kannattavaa. Sähköverkosta energiansa 

saava pumppaamo on toimintavarmin ja luotettavin vaihtoehto. Suurin kustannus 

verkkosähkön hyödyntämisessä on usein sähköliittymä ja sähkölinjan rakentaminen. 

Rakentamisen kustannukset riippuvat sähköyhtiöstä, linjan pituudesta sekä esimerkiksi 

maastosta ja muista mahdollisista linjan varrelle tulevista liittymistä. Hintaan sisältyvät 

rakentamiskustannukset ja pienjännitemuuntaja. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 20) 

Jos verkkosähkön hyödyntäminen osoittautuu liian kalliiksi, perinteisistä 

energialähteistä jäävät jäljelle dieselmoottori ja dieselaggregaatti. Dieselmoottori on 

yksinkertainen, mutta sen käyttö ympärivuotisessa pumppauksessa on vaikeaa. 



17 

 

Dieselaggregaatti soveltuu paremmin ympärivuotiseen käyttöön, mutta ei ole yhtä 

toimintavarma kuin sähköverkko. Aggregaateilla on pakkasesta johtuvia 

käynnistysongelmia talvisin. Lisäksi ne vaativat enemmän huoltoa; öljynvaihtoja ja 

polttoainesäiliön täyttämistä, kuin verkkosähköllä toimivat pumppaamot. 

Dieselaggregaattipumppaamo on edullisempi ratkaisu kuin dieselmoottoripumppaamo, 

sillä massatuotettuja aggregaatteja on helposti saatavilla, kun taas dieselmoottorilla 

toimivat pumppaamot valmistetaan yleensä tilaustyönä. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 49).  

Pumppaustekniikan valinta riippuu tarvittavasta tilavuusvirrasta, nostokorkeudesta ja 

siitä, mihin pumpataan. Esimerkiksi potkuripumpuilla ei voi pumpata paineputkeen. 

Keskipakopumput ovat monipuolisimpia sopivan tilavuusvirran ja 

kokonaisnostokorkeuden suhteen. Yleisin pumppausratkaisu onkin jokin 

keskipakopumppua käyttävä pumppaamo. Pengerpumppu on sopiva ratkaisu, kun sekä 

kokonaisnostokorkeus että tilavuusvirta ovat pieniä tai keskisuuria. (Kallio & Erkkilä 

2007, s. 26) 

Pumppauksen pinnankorkeuden ohjaamiseen on olemassa kaksi vaihtoehtoa: 

pintakytkin ja paineanturi. Pintakytkin on yksinkertainen ratkaisu, jossa käynnistys- ja 

sammutusrajat säädetään manuaalisesti halutuiksi, ja pumppaamo lähtee käyntiin, kun 

vedenpinta nostaa pumppaamon vipan tarpeeksi korkealle ylösalaiseen asentoon. Kun 

vedenpinnan alaraja saavutetaan, pintakytkimen vippa laskeutuu lähes suoraan asentoon 

ja pumppaus pysähtyy. Pintakytkimen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 7. 

Pintakytkin ei tarvitse paljon virtaa toimiakseen, joten se on yleisin ratkaisu aggregaatti- 

ja dieselpumppaamoilla. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 45) Pintakytkin voidaan sijoittaa 

pumppukaivoon tai pumppausaltaaseen. 
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Kuva 7. Pintakytkimen toimintaperiaate. Kuva: Elina Heikkala 

Toinen vaihtoehto pinnankorkeuden ohjaamiseen on paineanturi. Se sopii 

verkkosähköstä energiansa saaviin pumppaamoihin, sillä sen toiminta vaatii 

elektroniikkaa ja siten enemmän sähkövirtaa. Pinnankorkeuden tarkkailu on jatkuvaa 

toisin kuin pintakytkimellä. Paineanturi on yleensä sijoitettu pumppukaivoon tai omaan 

erilliseen kuiluun pumppukaivon vieressä, ja sen avulla vedenpintaa on mahdollista 

ohjata myös etänä automaatiojärjestelmän avulla. Paineanturia käytettäessä on pumpun 

käynnistys- ja sammutusrajat mahdollista valita paljon tarkemmin kuin pintakytkimellä. 

Rajat voivat olla esimerkiksi hyvin lähellä toisiaan. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 45) 

Käynnistys- ja sammutusrajat vaikuttavat pumppukiertoon eli pumppaamon käynti- ja 

lepoaikojen pituuksiin ja suhteisiin. Kun käynnistys- ja sammutusrajojen väli on pieni, 

pumppukierto on lyhyt ja pumppu käy vähän aikaa kerrallaan ja sitten lepää. Kun 

rajojen väli on suuri, ovat pumppausajat ja lepoajat pitempiä. 

Vesiensuojelun kannalta pumppauskiertoa kannattaa pitää lyhyenä, jotta 

pintavalutuskentän suurin suosituskuormitus ei ylittyisi ja virtaus pintavalutuskentällä 

olisi tasaista. Jos pintavalutuskentälle tulee liikaa vettä, kenttä voi tulvia ja 

puhdistustulos heikentyä. Pumppaamon toiminnan kannalta suuri pumppauskierto on 

parempi etenkin dieselaggregaatilla tai -moottorilla toimivissa pumppaamoissa. Pitkillä 

pumppausjaksoilla moottori pysyy lämpimänä ja rasittuu vähemmän. Moottorin elinikä 

pitenee, kun käynnistyskerrat vähenevät. Sähköverkosta energiansa saavilla 



19 

 

pumppaamoilla pitkä pumppukierto pienentää pumppujen ja moottorin rasitusta 

käynnistyskertojen vähentyessä sekä pienentää sähkölaskua. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 

42) 

2.5 Pumppauksen mitoitus 

Pumppaamon mitoituksessa lähdetään liikkeelle mitoitusvalumasta, joka on yleensä 100 

l/s/km
2
 (Ympäristöministeriö 2015, s. 42). Mitoitusvaluma voi olla suurempi, jopa 167 

l/s/km
2
, jos alueelle purkautuu pohjavettä tai halutaan minimoida riskit ja pienempi, 

jopa 50 l/s/km
2
, jos alueen varastoaltaiden tilavuus on suuri (Kallio & Erkkilä 2007, s. 

26–27). 

Mitoitusvaluman ja valuma-alueen koon avulla lasketaan mitoitusvirtaama kertomalla 

mitoitusvaluma pinta-alalla. Mitoitusvirtaama vastaa pumpun haluttua tilavuusvirtaa sen 

ollessa käynnissä. Geodeettinen nostokorkeus eli korkeusero pumpun pysäytystason ja 

veden purkukohdan välillä määritetään pinnanmuotojen perusteella vaaituslaitteella. Se 

pitää määrittää erikseen tuotannon alku- ja loppuvaiheille, sillä alueen pinta laskee 

tuotannon edetessä. Mahdollisuuksien mukaan pumppaamo kannattaa rakentaa 

tuotannon loppuvaiheen pysäytystason mukaan jo valmiiksi. (Kallio & Erkkilä  2007, s. 

27–28) 

Pumppausmatka kulkee pumpulta purkuputken päähän. Se määritetään maastossa 

purkuputken tulevaa sijaintia myötäillen. Joskus pumppaamoihin kuuluu pumpun 

sisäinen putkisto pääputkiston lisäksi. Sisäisellä putkistolla saattaa olla eri halkaisija ja 

siinä voidaan käyttää eri materiaalia kuin pääputkistossa, joten sen pituus tulee 

määrittää erikseen. Lisäksi määritetään putkiston paikallisvastukset, kuten mutkat ja 

putken laajennukset tai supistukset. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 28) 

Itse mitoituksessa pumppu ja putkisto mitoitetaan yhtä aikaa. Kallion ja Erkkilän (2007) 

mukaan mitoituksen vaiheet ovat putkiston koon esivalinta, virtausvastusten 

määrittäminen, paikallisvastusten määrittäminen, putkiston häviölaskelmataulukon 

täyttäminen sekä virtaushäviökäyrien piirto pumppukäyrästöihin ja niiden perusteella 

toimintapisteiden arviointi. 
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Putkiston koon esivalinnan perustana käytetään jäteveden virtausnopeusarvoja; noin 

0,7-2,5 m/s. Arvo valitaan mielellään väliltä 0,8-1,5 m/s, koska se on taloudellisin 

virtausnopeus. Virtausnopeudet eri putken halkaisijoilla voidaan lukea nomogrammista 

mitoitusvirtaaman avulla. Putkikokoja ja virtausnopeuksia valitaan noin kolme erilaista. 

Jos optimaalinen putken halkaisija on eri kuin pumpun lähtöputken halkaisija, harkitaan 

kannattaako koko putkisto tehdä kyseisellä putkikoolla. Yleensä lyhyet putkistot on 

kannattavampaa tehdä kokonaan epäoptimaalisella halkaisijalla, kuin tehdä sillä vain 

erillinen pumpun sisäinen putkisto. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 29) 

Virtausvastukset määritetään jokaiselle putkikoolle ja -materiaalille erikseen 

häviölaskelmataulukolla. Joka halkaisijalle valitaan 3-4 virtaamaa, jotka ovat lähellä 

haluttua mitoitusvirtaama. Virtausvastukset luetaan nomogrammista putken materiaalin 

ja pinnankarkeusarvon mukaan. Nomogrammista saadaan virtausvastukset 

nostokorkeutena sadassa metrissä putkea eli yksikössä m/100 m. Laskennassa yksikkö 

muunnetaan putken pituuskertoimeksi jakamalla putken pituus sadalla metrillä. (Kallio 

& Erkkilä 2007, s. 30) 

Paikallisvastukset määritetään sekä pääputkiston että mahdollisen pumpun sisäisen 

putkiston mutkille, laajennuksille, venttiileille, liittimille ja muille kohdille, joissa vesi 

ei pääse virtaamaan häiriöttä suorassa putkessa. Paikallisvastuksille määritetään 

paikallisvastuskertoimet. Määrittämiseen on useita lähteitä. Varusteiden, kuten 

venttiilien valmistajilta on usein saatavana paikallisvastuskertoimia, tai niitä voi etsiä 

yleisistä nomogrammeista. Kaikkien varusteiden paikallisvastuskertoimet lasketaan 

yhteen, ja luetaan nomogrammista varusteiden aiheuttama paikallisvastus metreinä. Eri 

putkikokojen paikallisvastuskertoimet lasketaan erikseen. (Kallio & Erkkilä 2007, s. 30) 

Kun kaikki häviöt on laskettu, tehdään putkiston häviölaskelmataulukko. Sillä saadaan 

selville putkiston kokonaishäviö. Kun kokonaishäviöön lisätään geodeettinen 

nostokorkeus, saadaan kokonaisnostokorkeudet kullekin tilavuusvirralle. Saadut pisteet 

sijoitetaan koordinaatistoon ja niiden kautta voidaan piirtää putkistohäviökäyrä. Yhtenä 

käyrän pisteenä käytetään lukuparia geodeettinen nostokorkeus ja tilavuusvirtaus nolla. 

(Kallio & Erkkilä 2007, s. 31) 

Seuraavassa vaiheessa mietitään viimeistään, mitä pumppuja kohteelle harkitaan ja 

piirretään putkistohäviökäyrät pumppujen tuottokäyrien kanssa samassa yksikössä 
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samaan koordinaatistoon. Putkistohäviökäyrien ja pumppujen tuottokäyrien 

leikkauspisteissä sijaitsevat toimintapisteet, joissa tilavuusvirta ja nostokorkeus ovat 

sellaiset, että pumpun toiminta on mahdollisimman tehokasta. Lopullisessa 

pumppaamon valinnassa otetaan huomioon pumpun taloudellisuuden lisäksi 

energialähteen ja muiden laitteiden hankinta- ja käyttökustannukset. (Kallio & Erkkilä 

2007, s. 31–32) 

Turvetuotannossa pumppaamon mitoittamisessa on otettava huomioon käytetty 

vesiensuojelumenetelmä. Pintavalutuskentän keskimääräinen hydraulinen kuormitus ei 

saa olla suurempi kuin 340 m
3
/ha/d (Ympäristöministeriö 2015, s. 45). Pumppaamo 

pitää mitoittaa niin, ettei tulva-aikanakaan kuormitus ylity. Kemikaloinnissa 

saostumisaltaan mitoitusvaluma on 300 l/s/km
2
 ja pintakuorma enintään 0,4 m

3
/m

2
h 

(Ympäristöministeriö 2015, s. 55). 

Turvetuotannon pumppauksessa kokonaisnostokorkeus muodostuu geodeettisesta 

nostokorkeudesta ja putkiston vastuksesta (Kallio & Erkkilä 2007, s. 25). Rei’itettyyn 

jakoputkeen pumppaaminen lisää kokonaisnostokorkeutta, kuten myös pitkä 

pumppausmatka putkea pitkin jako-ojaan. Vähiten häviötä putkistoon tulee, kun 

vedenjako on järjestetty jako-ojalla, ja pumppausmatka putkea pitkin on lyhyt. 

Tuottajien kokemusten mukaan jako-oja ei kuitenkaan usein ole tehokas eikä tasainen 

vedenjakomenetelmä pintavalutuskentälle tai kosteikolle. 

2.6 Paikalliset energiantuotantovaihtoehdot 

Hajautettu energia on lähellä kulutuspistettä tuotettua energiaa. Se ei välttämättä 

tarkoita uusiutuvaa energiaa, mutta usein hajautetun energian käytön yksi motiivi on 

ilmastonmuutoksen torjunta, jolloin uusiutuvat energialähteet korostuvat. Mahdollisia 

sovelluksia ovat esimerkiksi pienet biopolttoainekattilat, lämpöpumput, aurinkopaneelit 

ja -keräimet sekä tuulivoima. Paikallinen energiantuotanto on hajautettua 

energiantuotantoa, jossa on hyödynnetty paikallisia resursseja.  Hajautetun 

energiantuotannon vastakohta on keskitetty energiantuotanto, esimerkiksi ydinvoimalat 

ja suuren kokoluokan vesivoimalat sekä polttolaitokset. (Motiva 2010, s. 4) 
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Turvetuotannossa käyttökelpoisia ja pienimuotoisesti jo käytössä olevia paikallisia 

energiantuotantovaihtoehtoja ovat aurinko- ja tuulivoiman sovellukset. 

Turvetuotannossa käytetyt dieselpumppaamot sekä dieselaggregaattipumppaamot ovat 

hajautetun energiantuotannon sovelluksia. Pienillä biopolttoainekattiloilla voidaan 

tuottaa lämpöä tai lämpöä ja sähköä (Ahlqvist 2013). Turvetuotannon pumppaukseen 

tarvitaan vain sähköä, joten biopolttoainekattiloiden käyttäminen sähkön tuotannossa ei 

ole tarkoituksenmukaista. Verkkosähköllä toimiviin pumppuihin energia on yleensä 

tuotettu keskitetyissä voimalaitoksissa. 

2.6.1 Tuuli 

Tuulienergian hyödyntämisessä tuulen liike-energia muutetaan kineettiseksi energiaksi 

tuulivoimalan lapojen avulla. Tämä energia voidaan muuttaa sähköksi generaattorin 

avulla, tai sillä voidaan käyttää esimerkiksi mäntäpumppua. Suomessa olosuhteet 

tuulivoiman hyödyntämiseen ovat hyvät. Keskimääräinen tuulennopeus on 9-9,5 m/s 

noin kilometrin korkeudessa, mikä on eteläisempään Eurooppaan verrattuna suuri 

(Suomen Tuuliatlas 2010, s. 11). Lähempänä maanpintaa tuulennopeus on pienempi, ja 

talvisin tuulee enemmän kuin kesäisin (Suomen Tuuliatlas 2010, s. 11). Sisämaassa 

tuulennopeus on heikompi kuin meri- ja ranta-alueilla. Suomessa tyypillinen 

tuulennopeus lähempänä maanpintaa on noin 5-6 m/s rannikolla ja 2-4 m/s sisämaassa. 

(Kallio-Mannila 1993). 

Tuulta on käytetty veden pumppauksen energialähteenä jo tuhansia vuosia. 

Alankomaissa tuulipumpuilla on kuivatettu alueita 1500-luvulta lähtien (Kallio-Mannila 

1993). Tuulipumppaus oli hyvin yleistä vielä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa, mutta 

fossiilisten polttoaineiden yleistyminen vähensi tuulienergian käyttöä ja hidasti 

tuulienergiatekniikan kehittymistä (Pakkanen 1979). 

Turvetuotannossa tuulienergian hyödyntämisen vaihtoehdot ovat mekaaninen 

tuulipumppaus sekä sähkön tuottaminen tuuliturbiinilla. Mekaanisessa 

tuulipumppauksessa tuulen liike-energiaa ei muuteta sähköksi, vaan joko suoraan tai 

hydrauliikkamoottorin kautta esimerkiksi mäntäpumpun kineettiseksi energiaksi. (Gipe 

1995) Mekaanisen pumppaamon tuulimyllyineen voi rakentaa itse tai hankkia valmiin 

kaupallisen sovelluksen, joita saa ainakin ulkomailta. Tuulipumpun rakentamiseen on 

paljon ohjeita kirjallisuudessa ja internetissä. 
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Turvetuotannon pumppauksessa mekaanisista ratkaisuista voisi tulla kyseeseen 

esimerkiksi amerikkalaistyyppinen tuulipyörä (kuva 8), jonka ensimmäiset versiot 

yleistyivät jo 1800-luvulla (Kallio-Mannila 1993). Tuulipyörä käynnistyy helposti ja se 

voi hyödyntää suhteellisen alhaisia tuulennopeuksia (Pakkanen 1979). Esimerkiksi Iron 

Man Windmill Co. myy kuvan 8 mukaisia tuulipumppuja 200, 300, 450 ja 600 mm:n 

roottorihalkaisijoilla. Tuulipumput soveltuvat esimerkiksi kasteluun, kuivatukseen ja 

pienimuotoiseen pohjaveden nostamiseen (Iron Man Windmill Co. 2016). Yritys lupaa, 

tuulen nopeuden ollessa keskisuuri, kolmen metrin nostokorkeudelle 200 mm 

roottorihalkaisijan tuulipumpulle tilavuusvirraksi 7,01 m
3
/h (116 l/min) ja 300 mm 

roottorihalkaisijan tuulipumpulle 15,7 m
3
/h (262 l/min) (Iron Man Windmill Co. 2016). 

Tilavuusvirtoja eri roottorihalkaisijoilla, tuulenvoimakkuuksilla ja nostokorkeuksilla voi 

laskea yrityksen verkkosivuilta löytyvällä laskurilla. Samantyyppisiä pumppaamoja on 

saatavilla muiltakin toimittajilta eri puolilta maailmaa. 

Syrjäytyspumput lienevät sopivin vaihtoehto käytettäväksi mekaanisen tuulimyllyn 

kanssa. Syrjäytyspumpuista parhaiten tehtävään sopivat mäntä- ja kalvopumput, sillä 

niillä on suuret hyötysuhteet ja pienet liikekitkat. Mäntä- ja kalvopumput pumppaavat 

jokaisella iskulla saman määrän vettä, ja niiden tuottoa voi säätää muuttamalla iskun 

pituutta. Syrjäytyspumput toimivat parhaiten, kun tuulimyllyssä on suuri 

vääntömomentti ja alhaiset kierrokset. Myös keskipakopumput soveltuvat 

pumppaukseen tuulimyllyn kanssa, mutta kaupallisesti saatavat keskipakopumput on 

yleensä liitetty sähkömoottoreihin. (Tiusanen 2002, s. 27–28) 
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Kuva 8. Mekaaninen tuulipumppu kuivattaa viljelysmaata Oregonissa, Yhdysvalloissa. 

Kuva: Thomas Conlon, Iron Man Windmill Co. Ltd (Wikimedia Commons) 

Turvetuotannon olosuhteissa sähköä voidaan tuottaa pientuulivoimaloilla, joiden 

nimellisteho on alle 50 kW ja potkurin pinta-ala alle 200 m
2
 (Motiva 2015). 

Pientuulivoimala lataa akkuja esimerkiksi 12 V:n ja 24 V:n sähköjärjestelmissä, joilla 

voidaan ohjata dieselpumppaamoja (Motiva 2015; Kallio & Erkkilä 2007, s. 49). 

Pientuulivoimaloissa on yleensä 5–30 m pitkä masto ja yli 2 kW:n voimaloissa lapojen 

halkaisija on vähintään 4 m (Suomen tuulivoimayhdistys ry 2016). 

Tuulivoimaloita voi käyttää useilla tavoilla, joista turvetuotannon olosuhteissa tulee 

kyseeseen akkukäyttö. Muut käyttötavat eli sähkön tuottaminen verkkosähköksi tai 

sähkölämmitysjärjestelmään eivät sovellu turvetuotannon tarpeisiin. Tuulivoimalan 
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tuottama vaihteleva sähkö tasasuunnataan ohjauslaitteella, josta se syötetään akuille. 

Akkuihin varastoitunutta sähköä voidaan käyttää veden pumppaukseen. Jos akut ovat 

täynnä, jarruvastus kytkeytyy päälle ja hidastaa voimalaa tai pysäyttää sen. (Eklund 

2011, s. 12–13) 

Pientuulivoimaloita on olemassa useita erilaisia, mutta niillä on kaksi pääasiallista 

toimintaperiaatetta. Yleisempi toimintaperiaate on vaaka-akselinen potkurivoimala 

(HAWT), jonka tekniikka pientuulivoimaloissa on samanlainen kuin suurissa teollisissa 

tuulivoimaloissa. Tekniikka perustuu tuulesta lapoihin kohdistuvaan aerodynaamiseen 

voimaan, joka pyörittää roottoria. Toinen toimintaperiaate on pystyakselinen voimala 

(WAWT), jossa joko tuulen työntävä voima, aerodynaaminen voima tai molemmat 

pyörittävät turbiinia. Vaaka-akselisten voimaloiden hyötysuhde on parempi kuin 

pystyakselisten voimaloiden, mutta ne ovat herkempiä turbulenssille, joka heikentää 

tuulen tehoa ja rasittaa voimalaa. (Eklund 2011, s. 4) Kuvassa 9 on Finnwind oy:n 

toimittama pientuulivoimala. 

 
Kuva 9. Finnwindin vaaka-akselinen potkurivoimala. Kuva: Finnwind Oy 

Ennen tuulivoimalan rakentamista kannattaa mitata mahdollisten rakennuspaikkojen 

tuulennopeuksia ja -suuntia halutulla rakennuskorkeudella. Mittausten olisi hyvä kestää 

ainakin vuosi, sillä tuuliolosuhteet vaihtelevat vuodenajoittain. Tuuliturbiini kannattaa 

sijoittaa niin korkealle kuin mahdollista. Tuulennopeus on suurin avoimilla paikoilla, 
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joissa matkaa esimerkiksi puustoon tai muuhun esteeseen on ainakin 10 kertaa esteen 

korkeuden verran vallitsevassa tuulensuunnassa. Jos este on lähempänä, turbiinin 

korkeuden tulisi olla ainakin 7-10 m esteen yläpuolella tai mieluiten kaksi kertaa esteen 

korkeudella. (Eklund 2011, s. 5) Jos etäisyydet esteisiin ovat liian pienet, turbulenssi 

rasittaa voimalaa. 

Tuulivoimalan toimittaja kannattaa valita tarkasti, sillä markkinoilla on satoja laadultaan 

vaihtelevia vaihtoehtoja. Tekniikaltaan luotettavia ovat kansainvälisen insinöörijärjestön 

IEC:n IEC 61400-2, 2.ed. -standardin mukaan suunnitellut tuulivoimalat. Erityisen 

luotettavia, joskin vielä harvinaisia löytää, ovat tyyppihyväksytyt voimalat, jotka ovat 

kansainvälisten katsastuslaitosten testaamia (esimerkiksi MCS Iso-Britanniassa). 

(Eklund 2011, s. 6–7) 

Tuulivoimalan tuottokäyrästä näkee, mikä on voimalan teho milläkin tuulennopeudella. 

Kaikki tuottajat eivät ilmoita tuulivoimaloidensa nimellistehoa samalla 

tuulennopeudella, joten tuottokäyrää tarvitaan voimaloiden vertailuun. Erityisesti 

kannattaa tarkastella voimalan tehoa halutun sijoituspaikan yleisimmillä 

tuulennopeuksilla. Tuottokäyrän totuudenmukaisuus kannattaa varmistaa. 

Tuulivoimalan toimintateho voidaan arvioida kaavalla 1: 

𝑃 =
1

2
∗ ρ ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3,                                                                          (1)   

missä ρ on ilman tiheys [kg/m
3
] 

 Cp on tehokerroin 

 R on lavan pituus [m] 

 A on lapojen pyyhkäisypinta-ala π*R
2
 [m

2
] 

 V on tuulennopeus [m/s]. (Eklund 2011, s. 8) 

 

Tehokerroin Cp kuvaa tuulivoimalan hyötysuhdetta. Pientuulivoimaloiden hyötysuhde 

on yleensä 30–40 %. Teoreettinen maksimi tuulivoimalan hyötysuhteelle on 59 %. 

Hyötysuhteeseen vaikuttavat voimalan siivet, jotka voidaan suunnitella soveltumaan 

parhaiten jollekin tietylle tuulennopeudelle. Yleensä siipien optimituulennopeus on se, 

jossa tuulivoimalan nimellisteho on ilmoitettu. Myös muu tuulivoimalan laitteisto eli 

mahdollinen vaihteisto, laakerit ja generaattori vaikuttavat hyötysuhteeseen. Vaihteisto 
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yleensä puuttuu pientuulivoimaloista, sillä se painaa paljon ja vaatii huoltoa. 

Generaattori on yleensä kestomagneettigeneraattori, jonka sähköntuotanto perustuu joko 

hyvin nopeaan pyörimisliikkeeseen tai vahvoihin magneetteihin. Korkeat 

pyörimisnopeudet vaativat suuria tuulennopeuksia. Näihin olosuhteisiin suunnitelluissa 

tuulivoimaloissa on heikot magneetit. Jos tuulivoimalassa on vahvat magneetit, on se 

painavampi, mutta tuottaa enemmän sähköä pienemmillä tuulennopeuksilla. 

Tuulivoimalan laakerointi on hyvä, ja tuottaa mahdollisimman vähän vastusta silloin, 

kun tuulivoimalan siivet lähtevät kevyesti pyörimään. (Eklund 2011, s. 10–11) 

Sekä mekaanisen että sähköä tuottavan tuulienergian hyödyntämisen haasteena 

turvetuotannossa on sopivan rakentamispaikan löytäminen tuulivoimalalle sekä tuulen 

riittävyyden että maapohjan ominaisuuksien näkökulmasta. Pumppaamot sijaitsevat 

usein tuotantoalueiden laidalla, jossa saattaa olla puustoa ja muita esteitä, joten 

tuulivoimalaa ei kannata välttämättä pystyttää pumppaamon välittömään läheisyyteen. 

Maapohja turvetuotantoalueilla ei usein ole kovin kantava, ja tuulivoimala tarvitsee 

toimiakseen pitkän, hyvin perustetun maston. Masto voi olla ristikkorakenne, joka 

tuetaan paikalleen harusvaijereilla, jotka tarvitsevat paljon tilaa (Eklund 2011, s. 6). 

Masto voi olla myös itsestään seisova putkimasto tai ristikkomasto, jotka tarvitsevat 

vahvat perustukset (Eklund 2011, s. 6). 

2.6.2 Aurinko 

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sähkönä ja lämpönä. Suomessa auringon 

säteilyenergiaa on saatavilla niin paljon, että sitä kannattaa hyödyntää. Auringon 

energiaa voidaan ottaa talteen lämpönä aurinkokeräimillä ja sähkönä aurinkopaneeleilla. 

Kuten pientuulivoimalla tuotettu energia, aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö voidaan 

syöttää sähköverkkoon tai sillä voidaan ladata akkuja. Turvetuotannossa auringon 

energiaa voitaisiin hyödyntää käyttämällä aurinkopaneeleita akkujen lataamiseen. 

Etelä-Suomessa vuosittainen maan saavuttama auringon säteilyenergia on 1000 

kWh/m
2
. Säteilyenergian määrä on luonnollisesti suurin kesällä ja pienin talvella joulu-

tammikuussa. Auringon säteilyenergiasta voidaan tuottaa sähköä 

aurinkosähköpaneeleilla. Ne koostuvat aurinkokennoista, jotka on kytketty sarjaan. 

Aurinkokennoissa tapahtuu valosähköinen ilmiö, jossa kennoon muodostuu sisäinen 

sähkökenttä elektronien kasautuessa kennon kaksikerroksisen puolijohdemateriaalin 
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rajapinnan toiselle puolelle. Aurinkopaneeli tuottaa tasavirtaa, joka muunnetaan 

vaihtosuuntaajalla vaihtovirraksi sähköverkkoon syöttöä tai akun lataamista varten. 

Yleensä aurinkopaneelit on suunniteltu 12 V akun lataamiseen. (Motiva 2014) Useita 

pumppuja voidaan käyttää juuri 12 V sähköjärjestelmissä. Itsenäisiin 

aurinkosähköjärjestelmiin tarvitaan akut varastoimaan sähköä pilvisiä päiviä varten. 

Aurinkopaneelin tuottoon vaikuttaa sen sijoituspaikan aurinkoisuus ja mahdolliset 

varjot, kuin myös paneelin asennuksessa käytetty kallistuskulma. Paneelit kannattaa 

suunnata mahdollisimman etelään. Ympärivuotisesti käytettävät paneelit kannattaa 

asentaa 30–60 asteen kulmaan ja vain kesäisin käytettävät 15–45 asteen kulmaan. 

Aurinkopaneeleita on saatavilla vakiokokoisina, ja eri tehoja ja jännitteitä voidaan 

saavuttaa paneeleiden määrää vaihtelemalla. (Motiva 2014) 

Turvetuotannon oloissa aurinkopaneelien puhdistaminen esimerkiksi turvepölystä voi 

olla tarpeen silloin tällöin. Talvisin paneelit pitää puhdistaa myös lumesta. Auringon 

säteilyä on yleensä tarjolla eniten silloin, kun pumppaustarve on kaikista vähäisin. 

Varavoimalähde, esimerkiksi aggregaatti on siis tarpeen, sillä tarpeeksi paljon energiaa 

on vaikea varastoida akkuihin. 

2.7 Yhdennetyt ratkaisut 

Yhdennetyiksi ratkaisuiksi voidaan kutsua energian tuottamisen, vesien siirron 

pumppauksella ja joissakin tapauksissa myös vesienkäsittelyn yhdistäviä sovelluksia, 

joita on käytössä esimerkiksi maataloudessa, kuivatuksessa ja vesihuollossa. Niistä 

löytyy esimerkkejä pitkältä aikaväliltä ja täysin mekaanisista ratkaisuista sähköä 

hyödyntäviin sovelluksiin. Myös olosuhteet, joissa sovelluksia on testattu ja käytetty 

vaihtelevat. Yhdennetyillä ratkaisuilla voidaan säästää energiaa ja rahaa sekä sulavoittaa 

ja yksinkertaistaa vesien siirtoa. Tämän luvun esimerkkien lisäksi aiemmin esitettyjä 

mekaanisia tuulipumppuja voidaan pitää yhdennettyinä ratkaisuina. 

Aurinkoenergiaa on käytetty veden pumppaamiseen paljon etenkin kehitysmaissa. 

Argaw (1996) tutki aurinkosähköllä pumppaamisen kannattavuutta dieselillä 

pumppaamiseen verrattuna Etiopiassa. Hän totesi aurinkosähkön käyttämisen olevan 

kannattavaa noin 40–50 m kokonaisnostokorkeudelle saakka. Kun 
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kokonaisnostokorkeus on 20 m, Argawin tarkasteleman pumpun tuotto on 50 m
3
 

päivässä (34,7 l/min). Tutkittava pumppausratkaisu on hyvin yksinkertainen. Se sisältää 

aurinkopaneelin, tasasuuntaajan ja pumpun moottoreineen. Etiopiassa vuosittainen 

maan saavuttava auringon säteilyenergia on 1971 kWh/m
2
 jakautuen melko tasaisesti 

vuoden ympäri. (Argaw 1996) Se on melkein kaksinkertainen verrattuna eteläisen 

Suomen vuosittaiseen säteilyyn (1000  kWh/m
2
). 

Argawin tutkimus on tehty vuonna 1996 ja siinä käsiteltiin talousveden pumppaamista 

pienille yhteisöille Etiopiassa, joten sen tuloksia ei voida suoraan soveltaa 

turvetuotannon tarpeisiin Suomessa vuonna 2016. Aurinkokennojen hyötysuhde on 

myös parantunut 20 vuodessa, joten vastaavien pumppaussysteemien tilavuusvirrat 

olisivat todennäköisesti suurempia nykyaikaisilla aurinkokennoilla. Auringon 

säteilyenergiaa on Etiopiassa saatavilla enemmän kuin Suomessa ja se jakautuu 

tasaisemmin vuoden ympäri. 

Tiusanen (2002) kehitti salaojakastelua varten prototyypin mekaanisesta 

tuulipumppaussysteemistä, jossa pystyakselinen Savonius-roottori käyttää kaksitoimista 

Nira 6b -mäntäpumppua. Laitteistolla saavutetaan tuulennopeudella 5 m/s noin 20 l/s 

tilavuusvirta. Nostokorkeus on 3,6 m. Prototyypin hyötysuhde jäi pieneksi, mutta 

pumpun tilavuusvirrat ovat tarpeeksi suuria viljelyalan kasteluun. Turvetuotannon 

kuivatuksen tarpeisiin tilavuusvirrat ovat liian pieniä. 

Omavaraisia sähköjärjestelmiä, jotka hyödyntävät jotakin yhdistelmää esimerkiksi 

tuulella, auringolla tai generaattorilla tuotetusta energiasta, kutsutaan 

hybridijärjestelmiksi (Motiva 2014). Niitä on käytössä esimerkiksi kesämökeillä, joissa 

osa käyttösähköstä tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla ja tarvittaessa loput 

aggregaatilla. Hybridijärjestelmiä on sovellettu myös esimerkiksi tuulimittauksissa, joita 

tehdään esiselvityksenä ennen suurten tuulivoimaloiden rakentamista. Samanlaista 

järjestelyä voidaan käyttää pumppauksessa. Kahdella tämän työn koekohteella on 

käytössä konttiratkaisu, jossa pieni aurinkopaneeli ja tuulimylly tuottavat sähköä 

dieselaggregaattipumppaamon automatiikalle ja esilämmitykselle. 
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3 MATERIAALIT JA MENETELMÄT 

3.1 Kysely ja vuorovaikutus menetelmänä 

Koekohteita etsiessä otettiin aluksi yhteyttä turvetuotantoa harjoittaviin yrityksiin 

sähköpostitse. Alustava yhteyshenkilölista saatiin Bioenergia ry:n Hannu Salolta. 

Sähköposteihin tuli vain pari vastausta, joten myöhemmin yhteyshenkilöille soitettiin 

kysyen sopivia koekohteita työhön. Lisäksi kysyttiin, tiesivätkö he mielenkiintoisia 

kohteita muilta toimijoilta. Vierailuajat kohteille sovittiin pääasiassa näiden puheluiden 

aikana. Yritysten edustajien innostus työtä kohtaan vaikutti osaltaan siihen, mitkä 

yritykset ovat mukana työssä ja kuinka monta kohdetta kultakin yritykseltä on. 

Kesän 2015 aikana tehtiin vierailu jokaisella koekohteella tuotantoalueesta vastaavan 

yrityksen edustajan kanssa. Joillakin kohteilla oli vierailujen aikana myös urakoitsijoita 

sekä pumppaamoiden suunnittelijoita, joita myös haastateltiin. Koekohteet ja niiden 

määrä määräytyivät vasta näiden vierailujen aikana, kun uusia kohteita saattoi tulla 

mukaan ja sovittuja kohteita jäädä pois. 

Tiedot kohteista on kerätty kysymyslomakkeen avulla näillä vierailuilla. 

Kysymyslomakkeet lähetettiin yrityksen edustajille etukäteen ennen vierailua, ja osan 

lomakkeista yhteyshenkilöt täyttivät osittain tai kokonaan jo ennen vierailua. Suurin osa 

lomakkeista täytettiin vierailujen aikana siten, että yrityksen edustajaa sekä mahdollista 

urakoitsijaa tai muuta paikan päällä olevaa asiantuntijaa haastateltiin ja lomake täytettiin 

samalla. Osa urakoitsijoista ja yhteyshenkilöistä halusi myös täyttää lomakkeen 

vierailun jälkeen tietokoneella. Kysymyslomake on liitteessä 1. Lomakkeiden 

puutteellisia tietoja on varmistettu jälkikäteen haastatelluilta yhteyshenkilöiltä 

sähköpostitse sekä esimerkiksi koekohteiden ympäristöluvista. Kysymyslomakkeen 

täyttämisen lisäksi kohteilla otettiin kuvia ja perehdyttiin kohteiden 

vesiensuojelujärjestelmiin. 

Haastattelujen ja kysymyslomakkeiden täytön aikana tuli ilmi paljon muutakin tärkeää 

tietoa koekohteista, kuin pelkät lomakkeessa kysytyt asiat. Nämä lisätiedot kirjoitettiin 

lomakkeisiin tai otettiin muuten ylös, ja niitä on esitetty koekohteiden kuvauksissa sekä 

tulosten yhteenvedoissa. Esimerkiksi koekohteiden pääasiallista 
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vesiensuojelumenetelmää ei kysytty kysymyslomakkeessa suoraan, mutta se käy ilmi 

jokaiselle koekohteelle joko kysymyslomakkeen vastauksessa kohtaan ”mihin 

pumpataan” tai koekohteelta otetuissa valokuvissa. 

3.2 Koekohteet ja niiden kuvaukset 

Tutkimuksessa on mukana 20 koekohdetta kahdeksalta eri toimijalta, ja ne on valittu 

yhdessä yritysten edustajien kanssa. Yksi peruste valinnoille oli kohteiden erikoisuus tai 

innovatiivisuus pumppaus- tai vedenjohtamisratkaisuissa. Suurin osa kohteista valittiin 

sillä perusteella, että ne edustavat hyvin nykyään käytössä olevia pumppausratkaisuja 

turvetuotannossa. Eteläisin kohteista, Sammalistonsuo sijaitsee Riihimäellä ja pohjoisin, 

Kuikkasuo, sijaitsee Oulussa Ylikiimingin entisessä kunnassa Arkalan kylässä (kuva 

10). 

Koekohteina olevien pumppaamoiden valuma-alue vaihtelee Satamakeidas/ 

Lakkikeitaan 25 hehtaarista Satamakeitaan 400 hehtaariin. Keskimääräinen valuma-

alueen koko on 110,5 ha ja mediaanikoko 103 ha. Kohteista 12:ssa on ympärivuotinen 

pumppaus ja kahdeksassa tuotannon aikainen. Viidellä kohteella on kaksi samanlaista 

pumppua ja 15:llä vain yksi pumppu. Mainittuihin 15:een yhden pumpun kohteeseen 

sisältyvät Iiroonnevan tuulipumppu ja dieselpumppu, jotka on jaettu kahdeksi eri 

kohteeksi, vaikka dieselpumppu toimii varapumppuna tuulipumpulle, ja ne pumppaavat 

samaa vettä. Ympärivuotinen pumppaus on 12 kohteella ja tuotannon aikainen 

kahdeksalla. 
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Kuva 10. Koekohteet kartalla. Kuva: Elina Heikkala 

Koekohteista 11:llä on käytössä joko ympärivuotinen tai tuotannon aikainen 

pintavalutus. Koekohteiden pääasialliset vesiensuojelumenetelmät ja niiden osuudet on 

esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Pääasiallisten vesiensuojelumenetelmien määrät ja osuudet koekohteilla. 

Pääasiallinen vesiensuojelumenetelmä 

Pumppaamoiden 

määrä Prosenttiosuus 

Ympärivuotinen pintavalutuskenttä 6 30 % 

Tuotannon aikainen pintavalutuskenttä 5 25 % 

Kosteikko 4 20 % 

Laskeutusallas 3 15 % 

Kemikalointi 2 10 % 

Yhteensä 20 100 % 

 

Kohteista yhdeksän saa energiansa sähköverkosta, kuusi dieselaggregaatista, neljä 

dieselmoottorista ja yksi tuulesta. Sähkö- ja dieselpumppujen teho vaihtelee 

Satamakeidas/Lakkikeitaan 3 kilowatista Satamakeitaan kahteen 22,5 kilowatin 

tehoiseen pumppuun. Pumppaamoista kahdellatoista veden pinnankorkeutta säädetään 

pintakytkimellä ja seitsemällä paineanturilla. Tuulipumpulla ei ole pinnankorkeuden 

säätöä. Pumppaamotyyppien osuudet kohteista on esitetty taulukossa 2 ja 

energialähteiden osuudet taulukossa 3. 

Taulukko 2. Pumppaamotyyppien määrät ja prosenttiosuudet koekohteilla. 

Pumppaamotyyppi Pumppaamoiden määrä Prosenttiosuus 

Painepumppaamo 10 50 % 

Pengerpumppaamo (nostokuilupumppu) 4 20 % 

Kelluva keskipakopumppu 2 10 % 

Pengerryspumppu 2 10 % 

Itseimevä pumppu 1 5 % 

Mekaaninen tuulipumppu 1 5 % 

Yhteensä 20 100 % 
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Taulukko 3. Energialähteiden osuudet koekohteilla. 

Energialähde Pumppaamoiden määrä Prosenttiosuus 

Sähköverkko 9 45 % 

Dieselaggregaatti 6 30 % 

Dieselmoottori 4 20 % 

Tuuli 1 5 % 

Yhteensä 20 100 % 

 

3.2.1 Huhtineva 

Huhtineva sijaitsee Siikajoella, entisessä Paavolan kunnassa. Tuotanto Huhtinevalla on 

alkanut vuonna 2003 ja siellä tuotetaan jyrsin-, kasvu- ja palaturvetta. Tuotantoalueella 

on painepumppaamo, joka saa virtansa sähköverkosta. Pumppaamossa on kaksi 7,5 

kW:n Grundfos-uppopumppua ruostumattomasta teräksestä tehdyssä, 5,5 m syvässä 

pumppukaivossa. Pumppaamon valuma-alue on 130 hehtaarin laajuinen, ja 

pumppaamon käyttötarkoitus on alueen kuivattaminen. Pumppaamo on otettu käyttöön 

vuonna 2013. Pumppaamon nostokorkeus on noin 5 m ja pumppausmatka 25 m. Vesi 

pumpataan avo-ojaan, jonka kautta se jaetaan pintavalutuskentälle. Pumppaus on 

ympärivuotista. Yhden pumpun tuotto on 7000 l/min. (Lehtosaari 2015) 

Huhtinevan työmaan sähkönkulutus oli 29 900 kWh vuoden 2014 aikana. Osa sähköstä 

on käytetty pumppaamon toimintaan ja osa alueen muihin toimintoihin, kuten 

tukikohdan tarpeisiin. Pumppaamon toimintaa ohjataan paineanturilla. Pumppaamo on 

etäohjattava. Pumppaamon sammutus- ja käynnistysrajat eivät ole tiedossa, mutta 

talvella pumppaamon käynnistysraja on suurempi kuin kesällä. (Lehtosaari 2015) 

Pumppaamon on mitoittanut Arto Lehtosaari Turveruukilta. Kaivo on valittu tarpeeksi 

suureksi kahdelle pumpulle, ja sen syvyys määräytyy nostokorkeuden mukaan. 

Mitoitusvalumana on käytetty 100 l/s/ha. Pumppaamolla on ollut sähkökatkoksia ja 

muuntaja on palanut kerran. Vikatilanteesta tulee hälytykset valitulle henkilölle, yleensä 

Lehtosaarelle tai urakoitsijalle. Isompia sähkökatkoksia on noin kolme kertaa vuodessa, 

etenkin talvisin, kun tykkylumi rasittaa sähköjohtoja. Pumppaamo on niin uusi, että 

ongelmien toistuvuudesta on vaikea antaa tarkkaa tietoa. (Lehtosaari 2015) 
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3.2.2 Pikarineva 

Pikarineva sijaitsee Siikalatvalla, entisessä Rantsilan kunnassa tien 807 varressa lähellä 

Savalojan kylää. Tuotantoalueella ensimmäinen tuotantovuosi oli 2006. Suolla on 

painepumppaamo, jossa on yksi Grundfosin 7,5 kW:n uppopumppu, jonka tuotto on 

7000 l/min. Pumppaamo saa virtansa dieselaggregaatista. Pumppaamo on ollut käytössä 

nykymuodossaan vuodesta 2013. Aikaisemmin käytössä oli suurempi pumppu sekä 

sama aggregaatti. Pumppaamon valuma-alue on 109 hehtaaria, ja pumpun 

käyttötarkoitus alueen kuivatus. Nostokorkeus pumppaamossa on noin 2 m ja 

pumppausmatka 20 m. Vesi pumpataan jako-ojaan, joka johtaa sen pintavalutuskentälle. 

Pumppaus on ympärivuotista. (Lehtosaari & Nevalainen 2015) 

Pumppaamoa säädetään pintakytkimellä, joka on asennettu pumppukaivon sisälle. 

Käynnistys- ja sammutusrajojen väli on 20 cm kesällä ja 10 cm talvella. Yrittäjä 

määrittää välit kokemuksensa mukaan. Ennen pumppuallasta vesi kulkee 

tuotantoalueella kahteen laskeutusaltaaseen, joiden pituus on 70 m, leveys 3-4 m sekä 

syvyys vähintään 1 m. Laskeutusaltaiden tilavuus on vähintään 420 m
3
. Pumppaamon 

on mitoittanut Arto Lehtosaari. Ensimmäisen mitoituksen jälkeen on tehty parannuksia 

havaittuihin ongelmiin. Suurin ongelma pumppaamon toiminnassa on ollut sen 

käyntiinlähtö talvisin. Jos lämpötila laskee -2-3 °C:een tai alle ja moottori jäähtyy 

kylmäksi, se ei enää lähde käyntiin. (Lehtosaari & Nevalainen 2015) 

3.2.3 Tahkoneva 

Tahkoneva sijaitsee Siikalatvalla entisessä Rantsilan kunnassa lähellä Kerälän kylää. 

Tuotantoalue on kivinen. Tahkonevalla on 11 kW:n pengerryspumppu (kuva 11), joka 

kuivattaa 136 hehtaarin alueen. Pumppaamo saa virtansa dieselaggregaatista. Moottori 

kuluttaa dieseliä noin 2-3 litraa tunnissa. Pumppaamon käyttötuntimäärä vuodessa on 

noin 1000 tuntia. Pumppu on otettu Tahkonevalla käyttöön vuonna 2007. Sitä ennen se 

oli käytössä 10 vuotta toisella tuotantoalueella. Pumppu on potkuripumppu ja 

merkiltään ja malliltaan Mamec PP-8002. Pumpun tuotto on 8000 l/min. Nostokorkeus 

pumppaamolla on hieman yli 3 m ja pumppausmatka 18 m. Vesi pumpataan jako-ojaan, 

jonka kautta se johdetaan pintavalutuskentälle. Pumppaus on tuotannon aikaista. 

Pumppu toimii vuosittain aikavälillä 1.5.–30.9. Muuna aikana vedet johdetaan 

alapuoliselle isolle kosteikolle entiselle turvesuolle. (Lehtosaari & Tuovinen 2015) 
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Pumppua ohjataan pintakytkimellä. Käynnistys- ja sammutusrajoista ei ole tietoa. 

Pumppaamo on siirretty Tahkonevalle lopetetulta suolta Kurunnevalta, eikä sitä ole 

varsinaisesti mitoitettu Tahkonevalle. Pumppaamolla on ollut ongelmia automaation 

kanssa johtuen aggregaatin aiheuttamasta tärinästä. Käyntiinlähdön kanssa on ollut 

ongelma muutaman kerran. Sateen aikana ja jälkeen on myös ollut teknisiä ongelmia. 

(Lehtosaari & Tuovinen 2015) 

Kuva 11. Tahkonevan pengerryspumppu. Kuva: Elina Heikkala 

3.2.4 Haarasuo 

Haarasuo sijaitsee Oulussa entisessä Ylikiimingin kunnassa. Haarasuolla on 

pengerryspumppu, joka kuivattaa 102 hehtaarin alueen. Pumppu on otettu käyttöön 

toukokuussa 1991, ja tuotanto alueella on alkanut vuonna 1993. Pumppu on 11 kW:n 

potkuripumppu, ja sen merkki ja malli on Mamec PP-8002. Pumpun tuotto on 8000 

l/min. Nostokorkeus on 2 m ja purkuputken pituus 15 m. Vesi pumpataan jako-ojaan, 

josta se johdetaan pintavalutuskentälle. Pumppaus ei ole ympärivuotista. Pumppu 

laitetaan paikoilleen keväällä ja nostetaan pois syksyllä. (Lehtosaari & Kanniainen 

2015) 
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Pumppaamon energialähde on dieselmoottori. Pumppu kuluttaa noin 3-4 litraa 

polttoainetta käyttötunnilta. Pumppaamon ohjaus on pintakytkimen varassa. 

Vierailupäivänä 3.6.2015 pintakytkimessä ei ollut säätöä. Pumppaamo on kevättulvien 

aikaan käsikäytöllä, ja kun kesän haluttu vedenkorkeus on saavutettu, tarkastetaan 

pintakytkimen säätö. (Lehtosaari & Kanniainen 2015) 

Pumppaamon ongelmana on polttoaineen loppuminen toisinaan. Toinen ongelma on 

öljyvahinkojen riski. Dieselmoottori sijaitsee altaan päällä, ja vuotanut öljy voi sotkea 

vesiä. Moottorin alla oleva kaukalo on mahdotonta tyhjentää ilman asianmukaista 

imulaitetta. Kaukalo voi sateella täyttyä vedellä, ja mahdolliset vuotaneet öljyt päätyä 

veteen. Laajempi katto moottorin päällä voisi ratkaista ongelman. Moottori on myös 

hajonnut kerran, mutta pumppaamossa on harvoin teknistä vikaa, joka pysäyttäisi 

pumppauksen. (Lehtosaari & Kanniainen 2015) 

3.2.5 Kuikkasuo 

Kuikkasuo sijaitsee Oulussa, entisessä Ylikiimingin kunnassa Arkalan kylässä. Alue on 

vanha; tuotanto siellä on alkanut vuonna 1990. Alueella on kaksi pumppaamoa eri 

paikoissa suon hankalan rakenteen vuoksi. Tähän työhön koekohteeksi valikoitui 

itseimevä Jurop 3500 –pumppu, joka saa virtansa 18 kW:n Kubota-moottorista. 

Pumppaamo on kasattu alihankkijalla sopivaksi alueen tarpeeseen, ja se kuivattaa 37 

hehtaarin alueen. Vesi pumpataan laskeutusaltaaseen. Nostokorkeus on noin 2 m ja 

pumppausmatka 6 m. Pumppaus on tuotannon aikaista. Pumppaamo on otettu käyttöön 

vuonna 2007 Jurop 5000 -pumpulla. Nykyinen Jurop 3500 -pumppu vaihdettiin paikalle 

keväällä 2015. Pumpun tuotto on 3500 l/min. (Lehtosaari 2015) 

Pumppaamon energialähde on dieselmoottori, joka kuluttaa noin 3-4 litraa polttoainetta 

käyttötunnilta. Pumppaamoa ohjataan pintakytkimellä. Käynnistys- ja sammutusrajat 

eivät ole tiedossa. Pumppaamon on mitoittanut Arto Lehtosaari Turveruukilta. Pumppu 

on ylisuuri. Kuikkasuolla dieselmoottori sijaitsee altaan vieressä eikä veden päällä, 

kuten Haarasuolla. Näin voidaan ehkäistä öljyn vuotamista veteen. (Lehtosaari 2015) 

Itseimevän pumpun pesässä tulisi olla syöttövesi. Välillä pumppu joutuu käymään 

kuivana, mikä kuluttaa kumielementtejä pumpussa ja syö pumpun pesää. Ongelma 

voidaan ratkaista pitämällä pumppua selvästi irti altaan pohjasta, jolloin maa-aines ei 
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imeydy pumppuun. Ongelman esiintyminen riippuu siitä, miten paljon turveyrittäjä 

kiinnittää huomiota pumpun sijoittamiseen ja käyttöön. Toisaalta Juropin pumpun pesä 

ei rikkoonnu, vaikka sinne jäätyisi vesi pakkasilla, sillä pesän kumielementit joustavat. 

Pumpun läpi pystyy kulkemaan halkaisijaltaan 4 cm tai sitä pienemmät partikkelit. 

(Lehtosaari 2015) 

3.2.6 Saarikkoneva 

Saarikkoneva sijaitsee Ilmajoella. Tuotantoalueella on yksi pengerpumppaamo, joka on 

otettu käyttöön kesällä 2010. Pumppaamo kuivattaa osan tuotantoalueesta ja nostaa 

vedet jako-ojaan, joka johtaa ne pintavalutuskentälle. Tuotantoalueen kokonaispinta-ala 

on 131,3 hehtaaria, mutta pumppaamon valuma-alueeseen kuuluvat vain lohkot 4, 5 ja 

6, eli noin 39 hehtaaria. Muiden lohkojen vedet johdetaan painovoimaisesti toiselle 

pintavalutuskentälle. Pumpun merkki on Flygt, ja sen teho on 5,9 kW. Pumpun tuotto 

on noin 5400 l/min. Nostokorkeus on vajaa 3 m ja poistoputken pituus 12 m. 

(Koskenranta & Luhtala 2015) 

Pumppaus Saarikkonevalla on ympärivuotista. Pumppaamo saa virtansa sähköverkosta 

ja pumppaamoa ohjataan paineanturilla. Pumppaamon käynnistys- ja sammutusrajojen 

väli on 30 cm. Talvellakin väli on 30 cm, mutta vesipinnat pidetään korkeammalla kuin 

kesällä, jotta imusihti ei jäätyisi. Pumppaamon on suunnitellut Planora Oy. 

Pumppaamolla ei ole ollut juurikaan ongelmia. Yhtenä talvena pumppaamon 

poistoputki on jäätynyt. (Koskenranta & Luhtala 2015) 

3.2.7 Tuulianneva 

Tuulianneva sijaitsee Ilmajoella. Tuotantoalueella on pengerpumppaamo, joka kuivattaa 

99 hehtaarin alueen. Vesi johdetaan pumppaamolta jako-ojaan, jonka kautta se jakautuu 

pintavalutuskentälle. Osa alueen vesistä johdetaan toiselle pintavalutuskentälle 

painovoimaisesti. Pumppaamo on otettu käyttöön syyskuussa 2011, ja siinä on yksi 5,9 

kW:n tehoinen Flygt-pumppu. Nostokorkeus on vajaa 4 m, ja poistoputken pituus vajaa 

15 m. Pumpun tuotto on 4800 l/min. (Koskenranta & Luhtala 2015) 

Pumppaus Tuuliannevalla on ympärivuotista. Pumppaamo saa virtansa 

dieselaggregaatista. Pumppaamo on Haapavetisen CT Industrial –yrityksen 

suunnittelema ja valmistama konttiratkaisu (kuva 12), jossa käytetään tuulivoimaa ja 
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aurinkoenergiaa ylläpitämään akkujen varaustasoa. Kontissa kiinni olevat pieni 

aurinkokenno ja tuulimylly tuottavat sähköä myös pumppaamon automatiikalle. CT 

Industrialin ratkaisussa itse pumppaukseen ei voi käyttää tuulimyllyn ja aurinkokennon 

tuottamaa energiaa, joten konttiratkaisulla ei saavuteta polttoainesäästöjä. (Koskenranta 

& Luhtala 2015) 

Kuva 12. Tuuliannevan pumppaamon aggregaattikontti tyylimyllyineen ja 

aurinkokennoineen. Kuva: Elina Heikkala 

Kun lämpötila ulkona laskee alle +5 °C:n, kontissa moottorin esilämmitin kytkeytyy 

päälle. Käyttöönotostansa vierailupäivään 16.6.2015 saakka eli 3 vuoden ja 9 

kuukauden aikana pumppu oli käynyt 9400 tuntia ja kuluttanut 26 000 litraa 

polttoainetta. Se oli käynnistynyt 32 300 kertaa ja kuluttanut 62 500 kWh sähköä. 

Vuosittain pumppaamo oli siis käynyt noin 2500 tuntia ja kuluttanut noin 6950 litraa 

polttoainetta. Käynnistyskertoja vuodessa oli ollut noin 8613 ja sähkönkulutus 

vuosittain oli noin 16667 kWh. Pumppaamoa ohjataan pintakytkimellä. Käynnistys- ja 

sammutusrajojen väli oli vierailupäivänä 30 cm. Talvella vesi pidetään korkeammalla. 

(Koskenranta J & Luhtala M 2015) 

Pumppaamon on suunnitellut CT Industrial Oy ja suon tuotantosuunnitelman tehnyt 

Planora Oy. Pumppaamolla ei ole ollut juurikaan ongelmia. Moottoria pitää huoltaa, 
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öljy vaihtaa 300 käyttötunnin välein ja polttoainetankki täyttää 1000 käyttötunnin 

välein. Pumppaamoa tarkkaillaan viikoittain. (Koskenranta & Luhtala 2015) 

3.2.8 Iiroonneva, tuulipumppu ja dieselpumppu 

Iiroonneva sijaitsee Kauhajoella Lamminmaan kylässä. Alue on vanha, ja siellä on ollut 

turvetuotantoa jo 1940-luvulla. Nykyään osa vanhasta turvetuotantoalueesta on metsänä 

ja osa peltona. Koekohteina alueelta on kaksi pumppaamoa, kelluva dieselmoottorilla 

käyvä pumppaamo sekä mekaaninen tuulipumppaamo, jotka molemmat ovat Ins.tsto R. 

Mäki-Kyynyn suunnittelemia ja valmistamia. Molemmat pumppaamot pumppaavat 

samaa vettä samasta pumppausaltaasta samaan laskeutusaltaaseen. Dieselpumppu toimii 

tuulipumpun varapumppuna. Pumppaamojen valuma-alueen pinta-ala on 80 hehtaaria, 

josta 15 hehtaaria on turvetuotannossa, 60 hehtaaria viljelysmaana ja loput 5 hehtaaria 

ulkopuolisia vesiä. Vedenjohtojärjestelyt alueella ovat kesken. (Mäki-Kyyny 2015) 

Aluetta on kuivatettu dieselpumpulla vuodesta 1995 saakka. Pumppu on vaihdettu 

uudempaan, mutta samanlaiseen malliin vuonna 2007. Tuulella toimiva pumppu on 

otettu käyttöön alueella kesällä 2014. Kelluva keskipakopumppaamo on esitetty kuvassa 

13. Tuulipumpun pumppuosa on esitetty kuvassa 14 ja tuulimyllyosa kuvassa 15. 

Voimansiirto tuulimyllyosasta pumppuosaan tehdään hydrauliikkamoottorilla. 

Nostokorkeus molemmilla pumpuilla on 1 m, ja pumppausmatka noin 10 m. 

Tuulipumpun tuotto vaihtelee tuulen mukaan. Pumpun suunnittelijan ja käyttäjän Reijo 

Mäki-Kyynyn arvion mukaan se voi olla 0–833 litraa minuutissa. Navakalla tuulella 

tuotto on 500–667 litraa minuutissa. Dieselpumpun paikanpäällä mittapadon avulla 

mitattu tuotto on 4320 litraa minuutissa. (Mäki-Kyyny 2015) 
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Kuva 13. Iiroonnevan kelluva dieselpumppu. Kuva: Elina Heikkala 

 

Kuva 14. Iiroonnevan tuulipumppaamon pumppuosa. Itse pumppu on veden alla, 

poistoputki näkyy etualalla. Kuva: Elina Heikkala 
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Kuva 15. Iiroonnevan tuulipumpun tuulimyllyosa. Kuva: Elina Heikkala 

Pumppaus ei ole ympärivuotista, eikä se kohteella olevilla pumpuilla olisi 

mahdollistakaan. Tuulipumppu pumppaa siihen liitetyn laskurin mukaan noin 10 000 

iskua kesän aikana, mikä vastaa 15 000 kuutiometriä vettä. Tuulipumppua voi käyttää 

myös kuivana. Mäki-Kyynyn mukaan tuulipumpun aikaansaama säästö polttoöljyssä on 

noin 200 litraa. Dieselpumppu kuluttaa noin 600 litraa polttoöljyä kesässä. 

Dieselpumppua ohjataan pintakytkimellä, ja tuulipumppu käy tuulen mukaan. 

Dieselpumpussa käynnistys- ja sammutusrajojen väli on 20 cm. Pumppualtaan pinta-ala 

on 200 m
2
 ja syvyys 0,2-1 m. Lisäksi kokooja- ja kerääjäojat, joiden pinta-ala on noin 

300 m
2
, varastoivat vettä. Pumput pumppaavat vettä 120 m

2
:n laajuiseen 

laskeutusaltaaseen. (Mäki-Kyyny 2015) 
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Molemmat pumppaamot on rakennettu ilman tarkempia laskelmia niiden pumppaaman 

veden määrästä. Samanlaisia dieselpumppuja on rakennettu useampi aikojen saatossa, ja 

niiden on todettu kuivattavan noin 100 hehtaarin alueen. Tuulipumpun tuottoa on 

tarkasteltu vasta pumpun rakentamisen jälkeen. (Mäki-Kyyny 2015) 

Pumppaamoissa on pieniä ongelmia noin kerran kuussa. Dieselpumpussa pultteja 

katkeaa, pintakelluke voi olla jumissa, remmi löysällä tai polttoaine loppu. 

Tuulipumpussa kammen vartta sekä laakerointia on pitänyt vahvistaa ja yksi 

hydrauliikkamoottori on pitänyt vaihtaa. Kun hydrauliikkaöljy loppuu, pumppu lakkaa 

pumppaamasta. Hydrauliikkaletkuihin tulee myös paineiskuja. (Mäki-Kyyny 2015) 

3.2.9 Palloneva 

Pallonevan turvetuotantoalue sijaitsee Kauhajoen ja Kurikan rajalla. Alueella on Ins.tsto 

R. Mäki-Kyynyn suunnittelema ja valmistama kelluva dieselpumppaamo, joka pumppaa 

vedet 115 hehtaarin alueelta 400 m pituista reikäputkea pitkin pintavalutuskentälle. 

Pumppaamo on otettu käyttöön vuonna 2007. Pumppaamo saa virtansa 

dieselmoottorista, joka on kelluvan pumppauslautan päällä. Pumpun teho ei ole 

tiedossa, mutta dieselmoottorin maksimiteho on noin 15 kW. Moottori kuluttaa yhden 

litran dieseliä 100 m
3
 pumpattua vettä kohden. Vuodessa kuluu noin 2000 litraa 

polttoöljyä. Pumpun tuotto on noin 2500 l/min. Nostokorkeus on noin 2,5 m ja 

pumppausmatka vajaa 15 m pienelle säiliölle, josta vesi vielä johdetaan 400 m:n 

reikäputkeen.. (Mäki-Kyyny & Nummijärvi 2015) 

Pumppaus on tuotannon aikaista. Pumppaamoa ohjataan pintakytkimellä, ja käynnistys- 

ja sammutusrajojen väli on 20 cm. Pallonevalla vesi johdetaan ennen pumppuallasta 

laskeutusaltaaseen, jonka pinta-ala on noin 1500 m
2
 ja syvyys 1-2 m. Pumppaamon 

mitoitus on tehty vanhan kokemuksen perusteella: samanlaisten pumppujen on aiemmin 

todettu kuivattavan hyvin noin 100 hehtaarin alueen. Kelluva pumppaamo on helppo 

huoltaa ja nopeasti käytössä. Se ei kuitenkaan sovellu ympärivuotiseen pumppaukseen. 

(Mäki-Kyyny & Nummijärvi 2015) 

Pumppaamolla on viikoittain tai kuukausittain pieniä häiriöitä. Joskus pintakytkin ei 

toimi, polttoaine on loppu, moottoria pitää huoltaa tai on pieniä mekaanisia vikoja. 

Aumamuovin kappaleet voivat tukkia pumppua. Myös jakoputken kanssa on ollut 
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ongelmia. Reiät ovat tukkeutuneet ja pintavalutuskentälle on syntynyt piikkejä. 

Pallonevan jakoputki on avoin päästään. (Mäki-Kyyny & Nummijärvi 2015) 

3.2.10 Röyhynsuo 

Röyhynsuon turvetuotantoalue sijaitsee Janakkalassa. Röyhynsuolla tuotetaan kuivike- 

ja polttoturvetta. Alueella on haihdutuskosteikko, joka toimii lintujärvenä ja 

virkistysalueena ihmisille. Kosteikolle pumpataan vettä noin 40 hehtaarin alueelta 3,1 

kW:n Xylemin N-sarjan painepumpulla. Pumpulla säädellään veden korkeutta 

kosteikolla. Pumppaamo on otettu käyttöön vuonna 2014. Nostokorkeus on noin 3 m ja 

pumppausmatka 20 m. Pumpun tuotto on noin 2400 l/min, ja pumppaus on 

ympärivuotista. (Kujala & Viitanen 2015) 

Pumppaamo saa virtansa sähköverkosta ja sitä ohjataan paineanturilla. Vierailupäivänä 

1.7.2015 pumppaamon käynnistysraja oli 0,56 m kaivon pohjasta ja sammutusraja 0,36 

m kaivon pohjasta. Rajojen väli on 20 cm sekä kesällä että talvella. (Kujala & Viitanen 

2015) 

Pumppaamon ovat suunnitelleet Vapon suunnittelijat Matti Savilahti ja Jari Alkkiomäki 

sekä Xylem Suomi Oy:n Risto Ramberg. Pumppaamon logiikan kanssa on ollut 

ongelmia, eikä pumpun kaukovalvonta toimi. Myös rankkasateet ovat ylikuormittaneet 

pumppua, ja ukkonen on polttanut pumppaamon sulakkeet. (Kujala & Viitanen 2015) 

3.2.11 Sammalistonsuo 

Sammalistonsuo on Riihimäellä sijaitseva turvetuotantoalue, jolla tuotetaan 

kasvuturvetta. Osaa Sammalistonsuosta käytetään virkistys- ja luontokohteena. Alueella 

on suuri kosteikko, jolla on monipuolinen lintulajisto. Tuotantoalueella on pumppaamo, 

jossa on kaksi vuonna 2014 käyttöön otettua Xylemin N-sarjan painepumppua. 

Pumppaamon käyttötarkoitus on kuivatus ja vesienkäsittely, ja sen valuma-alueen pinta-

ala on 130 hehtaaria, josta tuotannossa on 99 hehtaaria. Yhden pumpun teho on 7,5 kW 

ja tuotto noin 7200 l/min. Pumppuja käytetään normaalitilanteessa vuorotellen, ja tulva-

aikaan yhdessä. Nostokorkeus on 4,4 m ja pumppausmatka 150 m. Vesi pumpataan 

altaaseen, josta se jakautuu kosteikolle. Pumppaus on ympärivuotista. (Viitanen 2015) 
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Pumppaamo saa energiansa sähköverkosta, ja vedenkorkeutta ohjataan paineanturilla. 

Sammalistonsuon pumppaamon rajoja muutetaan etäohjauksella aina tarpeen mukaan. 

Talvella kuivatustaso on korkeammalla siten, että imuputki on aina veden alla. Siten 

pakkanen ei pääse pumppukaivoon imuputkea pitkin. Pumppaamo on varustettu Ounet-

etävalvontalogiikalla. Pumppaamon on suunnitellut Xylem Suomi Oy:n Risto Ramberg. 

Pumppaamon tuotto (l/s) on valittu vastaamaan kuivatettavan alueen pinta-alaa 

hehtaareina. Pumppaamon sähkökeskuksessa on ollut ongelmia. Xylemin järjestelmä, 

jota pumppaamon logiikka käyttää, on keskeneräinen. (Viitanen 2015) 

3.2.12 Lylysuo 

Lylysuo sijaitsee Punkalaitumella. Tuotantoalueella tuotetaan kasvuturvetta. Alueella on 

kemikalointiasema, jonka yhteydessä olevassa pumppaamossa on yksi Xylemin N-

sarjan 7,5 kW:n painepumppu. Kemikalointiin käytetään Parkanon muovituotteen 

ruuvisyöttökemikalointilaitteistoa. Nykymuodossaan kemikalointiasema on otettu 

käyttöön vuonna 2013. Aseman valuma-alueen pinta-ala on 75 hehtaaria. Pumppu 

nostaa vettä noin 4 m, ja pumppausmatka on 15 m. Pumpun tuotto on noin 5400–6000 

l/min. Vesi pumpataan kemikalointiaseman kautta laskeutusaltaaseen. (Viitanen 2015) 

Pumppaus on ympärivuotista, mutta kemikalointi ei. Asema saa virtansa sähköverkosta. 

Veden pinnankorkeutta ohjataan paineanturilla. Pumpun käynnistysraja on 1,7 m kaivon 

pohjasta ja sammutusraja 1,6 m kaivon pohjasta. Rajojen väli, 10 cm, on verrattain pieni 

kemikaloinnin vuoksi. Suuremmat jatkuvat vesimäärät laskeutusaltaalle rasittaisivat sitä 

liikaa. Talvisin vesi pidetään ylempänä ja pumppausväli suurempana, jottei 

pumppukaivo jäätyisi. (Viitanen 2015) 

Pumppaamo on mitoitettu hehtaarivalunnan mukaan. Mitoituksen ovat tehneet Xylem 

Suomi Oy:n Risto Ramberg ja Vapo Oy:n Tarvo Leikas. Kemikaloinnissa annostelu ja 

sekoitus ovat tuottaneet vaikeuksia. Jokaisena vuodenaikana kemikalointi on erilaista, ja 

myös veden muuttuva lämpötila sekä määrä vaikuttavat tulokseen. Sekoitus koetaan 

riittämättömäksi. Lylysuon vesi on hapanta, mikä tuo oman haasteensa kemikalointiin. 

Kemikalointiaseman logiikan kanssa on ollut ongelmia, koska Lylysuo on ensimmäinen 

pilottikohde, jossa kyseinen Oumanin kaukovalvontajärjestelmä on käytössä. Samalla 

järjestelmällä ohjataan sekä pumppaamoa että kemikalointia. Kekkilä Oy:n Riku 

Viitasen mukaan järjestelmää kehitetään ja pilotti saatetaan loppuun. (Viitanen 2015) 
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3.2.13 Satamakeidas ja Satamakeidas/Lakkikeidas 

Satamakeidas sijaitsee Honkajoella. Alue on suuri, ja siellä on useita erilaisia pumppuja. 

Eri pumppuja on yhteensä yhdeksän kappaletta ja pumppaamoja seitsemän. Kaksi 

alueen pumppaamoista valittiin koekohteiksi: kahden pumpun pengerpumppaamo 

Satamakeidas sekä kemikalointiasema Satamakeidas/Lakkikeidas. Turvetuotanto 

Satamakeitaalla on alkanut vuonna 1975. (Viitanen 2015) 

Kaksi Xylemin pengerpumppaamoa kuivattaa suurimman osan Satamakeitaan 

turvetuotantoalueesta eli 400 hehtaaria. Pumput on otettu käyttöön vuonna 2007. Yhden 

pumpun teho on 22,5 kW ja tuotto noin 30 000 l/min. Nostokorkeus on noin 2,5 m ja 

poistoputken pituus 10 m. Vedet pumpataan suurelle kosteikolle ympärivuotisesti. 

(Viitanen 2015) 

Pengerpumppaamot saavat virtansa sähköverkosta. Veden korkeutta ohjataan 

pintakytkimellä. Pumppujen käynnistys- ja sammutusrajat eivät ole tiedossa. 

Pumppualtaan pinta-ala on noin 500 m
2
. Pumppaamon ovat suunnitelleet ja toteuttaneet 

Vapon Jari Alkkiomäki ja Antti Ruohonen. (Viitanen 2015) 

Satamakeidas/Lakkikeidas -koekohteen kemikalointiasemalle tulevat 25 hehtaarin 

kokoisen alueen vedet. Asema koostuu Xylemin kolmen kilowatin painepumpusta ja 

Parkanon muovituotteen ruuvikemikalointilaitteistosta. Pumpun tuotto on noin 1800 

l/min. Pumppaamo on otettu käyttöön tammikuussa 2014. Nostokorkeus on noin 2,5 m 

ja pumppausmatka 25 m. Vedet johdetaan laskeutusaltaaseen. Pumppaus on 

ympärivuotista. (Viitanen 2015) 

Kemikalointiasema pumppaamoineen saa virtansa dieselaggregaatista. Veden 

pinnankorkeutta ohjataan pintakytkimellä. Käynnistys- ja sammutusrajojen väli on 30–

40 cm. Pumppaamon on suunnitellut Vapon Jari Alkkiomäki hehtaarivalunnan l/s/ha 

mukaan. Pumppaamolla on ollut ongelmia taajuusmuuntajan kanssa. Moottorin taajuus 

on säädetty niin pienelle, että sähkömoottori lämpiää liikaa. Kun moottorin kierrokset 

ovat pienellä, on moottorin jäähdytys heikompaa. Kemikalointi toimii verrattain hyvin. 

(Viitanen 2015) 
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3.2.14 Niinineva 

Niinineva sijaitsee Parkanossa. Turvetuotanto on alkanut Niininevan alueella jo vuonna 

1943. Kesällä 2015 Niininevalla oli turvetuotantoa 25 hehtaarilla, mutta tulevaisuudessa 

pyritään 85 tuotantohehtaariin. Lokakuussa 2014 otettiin alueella käyttöön kahden 

pumpun painepumppaamo, jolla johdetaan alueen vedet ympärivuotisesti jako-altaan 

kautta kosteikolle. Vedenjaossa on käytössä poikkeuksellinen ratkaisu, jossa vesi 

johdetaan suureen altaaseen, josta se ohjataan monen putken kautta kosteikolle (Kuva 

16). Pumput ovat 5,9 kW:n Xylemin NP 3127 LT -pumppuja repivällä juoksupyörällä. 

Yhden pumpun tuotto on noin 7200 l/min. Nostokorkeus on 2 m ja pumppausmatka 

noin 100 m. Pumppaamon valuma-alue on 85 hehtaaria, josta suurin osa ei ole vielä 

turvetuotannossa. (Viitanen 2015) 

Kuva 16. Niininevan jakoallas. Kosteikko on kuvassa vasemmalla puolella, ja veden 

alla altaan vasemmalla pitkällä sivulla on putkia, joiden kautta vesi siirtyy kosteikolle. 

Kuva: Elina Heikkala 

Pumppaamo saa virtansa sähköverkosta. Veden pinnankorkeutta ohjataan paineanturilla. 

Pumppujen käynnistysrajat ovat 2,3 m sekä 2,4 m pumppukaivon pohjasta. Molempien 

pumppujen sammutusraja on 2 m pumppukaivon pohjasta. Näin toinen pumppu lähtee 

käyntiin vain, kun vettä on erityisen paljon. Tulvahälytys kytkeytyy päälle, kun 

vedenpinta on 2,7 m tasossa. Pumppaamista tauotetaan kolmen tunnin välein. 
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Pumppualtaan pinta-ala on 100 m
2
 ja laskeutusaltaiden yhteispinta-ala 400 m

2
. 

(Viitanen 2015) 

Pumppaamon on suunnitellut Xylem Suomi Oy:n Risto Ramberg. Niininevan 

vesiensuojelusuunnitelman kokonaisuudessaan on tehnyt Maveplan Oy:n Virve 

Kupiainen. Niininevalla on ollut ongelmia laskeutus- ja pumppualtaiden liettymisessä 

sekä pumppaamon tekstiviestipohjaisen Kerulus-älyreleen kanssa. (Viitanen 2015) 

3.2.15 Kukkosuo 

Kukkosuo sijaitsee Vieremällä. Tuotantoalueella on pengerpumppaamo, jossa on 8,8 

kW:n Xylem/Flygt LL 3152 LT 3~ 616 -pumppu, jonka tuotto on noin 10 200 l/min. 

Pumppaamo kuivattaa 156 hehtaarin alueen. Lisäksi se auttaa alueen tulvahallinnassa. 

Vesi pumpataan jako-ojaan, josta se jakautuu pintavalutuskentälle. Nostokorkeus on 

noin 4 m ja poistoputken pituus 6 m. Pumppaamo on otettu käyttöön huhtikuussa 2013, 

ja pumppaus on tuotannon aikaista. (Palmu & Piippo 2015) 

Pumppaamo saa virtansa dieselaggregaatista. Aggregaatti kuluttaa noin 4000–6000 

litraa polttoainetta tuotantokaudessa eli suunnilleen touko- ja marraskuun välisenä, 

roudattomana aikana. Veden pinnankorkeutta ohjataan pintakytkimellä, jonka 

käynnistys- ja sammutusrajojen väli on 30 cm. Pumppaamoaltaan pinta-ala on noin 360 

m
2
. Lisäksi pumppaamoallasta ennen vesi johdetaan kahteen pitkään laskeutusaltaaseen. 

Pumppaamon on suunnitellut Planora Oy:n Seppo Mäkäräinen. Pumppaamo koetaan 

tehokkaaksi ja toimintavarmaksi. Kerran tai kahdesti kesässä pumpulle voi päästä 

kannonpalasia, jolloin lämpörele katkaisee pumpun pois päältä. (Palmu & Piippo 2015) 

3.2.16 Rikkasuo 

Rikkasuo sijaitsee Kiuruvedellä. Tuotantoalueella on pumppaamo, jossa on kaksi 22 

kW:n Flygt NP3171 MT 430 -uppopumppua. Pumppaamo kuivattaa 122,5 hehtaarin 

alueen ja pumppaa vedet reikäputken kautta pintavalutuskentälle. Pumppaamo on otettu 

käyttöön toukokuussa 2010. Nostokorkeus on noin 3 m ja pumppausmatka jakoputken 

päähän 550 m. Yhden pumpun tuotto on noin 4800 l/min. Pumppaus on tuotannon 

aikaista. (Palmu & Piippo 2015) 
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Pumppaamo saa virtansa sähköverkosta. Keskimääräinen sähkönkulutus on 20 000–    

30 000 kWh vuodessa. Veden pinnankorkeutta säädetään pintakytkimellä. Käynnistys- 

ja sammutusrajojen väli on 30 cm. Pumppualtaan pinta-ala on 360 m
2
. Pumppaamon on 

suunnitellut Planora Oy:n Seppo Mäkäräinen, ja se on koettu varmatoimiseksi. 

Pumppaamon kanssa ei ole ollut juurikaan ongelmia. (Palmu & Piippo 2015) 

3.2.17 Veneneva 

Veneneva sijaitsee Haapavedellä. Tuotantoalueella on yhden pumpun 

painepumppaamo, jossa on 15 kW:n Flygt NP3171 -pumppu. Pumppaamon valuma-

alueen pinta-ala on 145 hehtaaria. Pumpun tuotto on noin 9000 l/min. Vesi johdetaan 

ympärivuotisesti pumpulla pintavalutuskentälle reikäputkea pitkin. Nostokorkeus on 

noin 7 m ja pumppausmatka jakoputken päähän 440 m. Pumppaamo on otettu käyttöön 

maaliskuussa 2015. Aikaisemmin sen tilalla oli pengerpumppaamo sekä jako-oja. 

Pengerpumppaamo ei jakanut vettä pintavalutuskentälle tarpeeksi hyvin, joten 

pumppaamo uusittiin. (Visuri 2015) 

Pumppaamo saa virtansa sähköverkosta. Maaliskuusta 2015 lähtien vierailupäivään 

17.8.2015 saakka pumppu oli käynyt 885 tuntia. Taajuusmuuntajan avulla pumppua voi 

ajaa pienemmällä teholla tarvittaessa. Veden pinnankorkeutta ohjataan paineanturilla. 

Käynnistysraja 14.10.2015 oli 0,8 m ja sammutusraja 0,48 m, eli rajojen väli oli 32 cm. 

Talvella käynnistys- ja sammutusrajojen väli on suurempi kuin kesällä, ja vedenpinta 

nostetaan korkeammalle. Pumppaamon on suunnitellut Xylem Suomi Oy:n Kari 

Liinamaa. Puunkappaleet tukkivat pumpun muutamia kertoja kesässä. Tuotantoalueen 

korkeuserot ovat haasteelliset. Pumppaamon ja tuotantoalueen toisen pään välissä on 

seitsemän metriä korkeuseroa, joten vedentuloa pumppaamolle on jarrutettava. Veden 

liikettä jarrutetaan altailla pääkanavassa ja settipadoilla. (Visuri 2015) 

3.2.18 Lonkerinneva 

Lonkerinneva sijaitsee Reisjärvellä Haapajärven kunnassa. Tuotantoalueella on vuonna 

2012 käyttöön otettu painepumppaamo, jossa on yksi 15 kW:n Flygt NP 3171 LT 611 -

pumppu. Pumppaamo kuivattaa 104 hehtaarin alueen. Vesi johdetaan ympärivuotisesti 

reikäputken avulla pintavalutuskentälle. Nostokorkeus on 5,8 m ja pumppausmatka 

jakoputken loppuun on 516 m. Pumpun tuotto on noin 9000 l/min. (Visuri M 2015) 
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Pumppaamon energialähde on dieselaggregaatti. Pumppaamo on rakennettu konttiin, 

jossa on akkujen lataamista ja pumppaamon logiikan pyörittämistä varten pieni 

aurinkokenno sekä tuulimylly. Ratkaisu on samanlainen kuin Tuuliannevalla (kuva 12). 

Veden pinnankorkeutta ohjataan pintakytkimellä, ja käynnistys- ja sammutusrajojen väli 

on 50 cm. Talvisin väli on kymmenen cm suurempi. Pumppaamon on mitoittanut 

Mikko Marttila Xylem Suomi Oy:stä. (Visuri 2015) 

Pumppaamossa on automaattinen tukoksenpoisto. Kun esimerkiksi puun palanen joutuu 

pumpun pesään, lämpörele pysäyttää pumpun, ja hetken päästä pumppu kytkeytyy 

käyntiin ”väärinpäin” pumpaten vettä kaivosta pumppualtaaseen, jolloin tukos poistuu. 

Puun palaset ja kannot tukkivat pumpun muutaman kerran kesässä. Ongelma korostuu 

uusilla tuotantoalueilla, joilla on paljon puuta. (Lehtonen & Visuri 2015) 

Kaikki huoltohälytykset ja pumppaamon tiedot lähetetään langattomasti toimistolle, ja 

pumppaamoa voi ohjata etänä. Pumppaamolla on ollut ongelmia tietojen lähettämisessä 

huonojen kenttien vuoksi. Ratkaisuna on lisäantenni, joka asennettiin kesällä 2015. 

Talvella on ollut ongelmia akun varauksen riittävyydessä ja moottorin kylmenemisessä. 

Tuuli- ja aurinkoenergian käyttäminen on auttanut pitämään akkujen varausta yllä. Jos 

aurinko ja tuuli eivät riitä talvella pitämään moottorinlämmitintä päällä, käynnistyy 

aggregaatti automaattisesti ja estää moottorin kylmenemisen. Talvisin osa 

pumppausvedestä palautetaan pumppukaivoon, mikä estää kaivon jäätymisen. 

Tuotantoalueen pintavalutuskentältä on poistettu puut, koska ne lahoavat, kaatuvat ja 

näyttävät rumalta. (Lehtonen & Visuri 2015)  
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4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Pumpputyypit ja vesiensuojelumenetelmät 

Kysymyslomakkeiden vastausten perusteella turvetuotannon kuivatusvesien 

pumppaukseen käytetään Suomessa pääasiassa uppopumppuja paine- ja 

pengerpumppaamoissa (70 % kaikista koekohteista). Pumput on yleensä sijoitettu 

pumppukaivoihin. Ympärivuotisessa pumppaamisessa se on välttämätöntä. Muut 

pumpputyypit (pengerryspumppu, itseimevä pumppu, kelluva keskipakopumppu ja 

tuulipumppu) ovat harvinaisempia, ja niitä käytetään vain roudattoman ajan vesien 

pumppaamiseen. 

Yleisin pumpputyyppi on Xylemin Flygt-uppopumppu, jollaista käytetään 60 %:lla 

koekohteista. Kaikkien pumppujen tyyppi ei ole tiedossa, mutta ainakin kuusi 12:sta 

Flygt-pumpusta on malliltaan N-sarjaa, jonka pumput on suunniteltu jäteveden 

pumppaamiseen (Xylem 2012). Näiden pumppujen teho vaihtelee 3,1 kW:sta 22,5 

kW:iin. Uppopumput koekohteilla ovat pääasiassa Xylemin valmistamia, ja vain 

kahdella koekohteella on Grundfosin vastaavat uppopumput. Muut pumpputyypit 

koekohteilla ovat kahdella koekohteella Mamec PP-8002 -pengerryspumput, yhdellä 

kohteella Jurop 3500 -itseimevä pumppu sekä Ins.tsto R. Mäki-Kyynyn suunnittelema 

kelluva keskipakopumppu kahdella kohteella ja mekaaninen tuulipumppu yhdellä 

kohteella. 

Suurimmassa osassa koekohteita pumppaus on ympärivuotista ja pääasiallisena 

vesiensuojelumenetelmänä on joko ympärivuotinen tai tuotannon aikainen pintavalutus. 

Vuonna 2013 Suomen turvetuotanto- ja tuotantokuntovaiheissa olevasta pinta-alasta 59 

%:lla ja kunnostusvaiheessa olevasta pinta-alasta 83 %:lla oli käytössä ympärivuotinen 

pintavalutus (Ympäristöministeriö 2015, s. 44). Koekohteista 60 %:lla on 

ympärivuotinen pumppaus ja 35 %:lla ympärivuotinen pintavalutus. Lopuissa 

ympärivuotisen pumppauksen kohteissa vedet johdetaan kosteikolle tai kesäisin 

kemikaloidaan ja talvisin lasketaan laskeutusaltaan kautta poisto-ojaan. Koekohteilta 

haettiin työssä monipuolisuutta, joten ne eivät anna hyvää kuvaa erilaisten käytössä 

olevien ratkaisujen yleisyydestä ja suhteista toisiinsa. 
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Kaikki koekohteet, joilla pääasiallinen vesiensuojelumenetelmä on kosteikko sijaitsevat 

eteläisessä Suomessa Pirkanmaalla, Satakunnassa tai Kanta-Hämeessä. Kaikilla Etelä-

Suomen kohteilla on ympärivuotinen pumppaus. Tuotannonaikaisen pumppauksen 

kohteet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. 

Pintavalutuskenttä pääasiallisena vesiensuojelumenetelmänä on käytössä tasaisesti 

ympäri Suomen. 

4.2 Pumppaamojen toimivuus ja ikä 

Kyselylomakkeiden perusteella turvetuotannon pumppaamot koetaan yleisesti ainakin 

kohtuullisen hyvin toimiviksi. Häiriöiden siedossa on melko paljon vaihtelua. Joidenkin 

vastaajien mielestä pumppaamo, jolla on korjattava häiriöitä tai pieniä vikoja kerran 

viikossa, on hyvin toimiva. Toisten mielestä se on ongelmallinen. Pumppujen huollossa 

on myös eroja yritysten välillä. Joissakin yrityksissä pumput huolletaan vuosittain sekä 

tarvittaessa, toisissa vain tarvittaessa. Pumppaamoista toimivimmiksi koetaan 

sähköverkkoa energialähteenä käyttävät painepumppaamot. Tuotannonaikainen 

pumppaus koetaan helpommaksi ja ongelmattomammaksi kuin ympärivuotinen 

pumppaus.  

Pumppauksen järjestämisen koettiin muuttuneen haasteellisemmaksi verrattuna 

menneisiin aikoihin. Ympäristöasioiden huomioonottaminen koettiin tärkeäksi. Sen 

tärkeyden koettiin myös kasvaneen, ja pumppaus- ja vesiensuojeluratkaisuissa 

ympäristönäkökulman huomioonottamisen koettiin lisääntyneen. Ympäristöasioista 

korostuivat vedenpuhdistusmenetelmien tehokkuus sekä pumppaamoiden 

energiatehokkuus. Myös ympärivuotisen pumppauksen vaatimus ja haasteet korostuivat 

vastauksissa. Osa vastaajista koki ympärivuotisen pumppauksen järjestämisen vaikeana 

ja osa piti sitä haasteena, joka on hyvin mahdollista ratkaista. 

Pumppujen ja pumppaamoiden käyttöönottovuoden määrittäminen osoittautui välillä 

vaikeaksi, sillä pumppuja on vaihdettu tuotantoalueilla esimerkiksi, kun vanha pumppu 

on mennyt rikki tai on toivottu suurempaa tai pienempää tilavuusvirtaa. Osa pumpuista 

on myös ollut aiemmin toisella tuotantoalueella. Varmistetut pumppujen 

käyttöönottovuodet vaihtelevat vuodesta 1991 vuoteen 2015. Suurin osa pumpuista on 

melko uusia. Käyttöönottovuoden mediaani on 2013. Tuotantoalueiden ikää ei selvitetty 



53 

 

kysymyslomakkeessa, mutta suuri osa pumpuista on uudempia kuin tuotantoalueet, 

joilla ne sijaitsevat. 

4.3 Mitoitus 

Pumppaamoiden mitoittamisessa on hyödynnetty laajasti Kallion ja Erkkilän 

kirjoittamaa VTT:n tutkimusraporttia Turvetuotantoalueen kuivatusvesien pumppaus – 

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen (2007) ja etenkin siinä esitettyä 

mitoitusvalumaa 1 l/s/ha. Osalla kohteista ei ole mitoitusta tehty juuri ollenkaan, vaan 

uudelle tuotantoalueelle on esimerkiksi siirretty pumppu käytöstä poistetulta 

tuotantoalueelta. Osan kohteista on mitoittanut yrityksen oma edustaja, mutta myös 

konsulttitoimistoja on käytetty mitoittamaan pumppaamoja sekä yksinään että osana 

koko tuotantoalueen suunnittelua. Osan pumppaamoista on mitoittanut 

pumppuvalmistajan edustaja joko yksin tai yhteistyössä konsultin tai turveyrityksen 

edustajan kanssa. Jotkin pumppaamot on myös mitoitettu pelkästään pumppaamon 

suunnittelijan vanhan kokemuksen perusteella. 

Pumppaamojen mitoittamisessa ylimitoitus on yleisempää kuin alimitoitus. Suuria 

tilavuusvirtoja suositaan, sillä niillä saavutettujen lyhyiden pumppausaikojen koetaan 

säästävän pumppuja sekä moottoreita ja muita laitteita. Lyhyet pumppausajat ovat myös 

toivottuja mahdollisimman tehokkaan kuivatuksen vuoksi. Suuret tilavuusvirrat tuovat 

kuitenkin haasteita vesienpuhdistukseen etenkin pintavalutuskentillä, koska sallittu 

keskimääräinen hydraulinen kuormitus pintavalutuskentälle eli 340 m3 /ha/d voi ylittyä 

(Ympäristöministeriö 2015, s. 47). Eniten ylimitoitusta on koekohteilla, joilla on 

käytössä jokin vanha pumppu tai mitoitusta ei ole muusta syystä tehty ollenkaan. 

Pumppaamojen ohjauksessa suositaan käynnistys- ja sammutusrajojen välinä noin 20–

30 cm:ä. Pienin käytössä oleva väli on 10 cm Lylysuolla, jossa väli on pieni, jotta 

kemikaloinnin laskeutusaltaan kuormitus pysyisi mahdollisimman tasaisena (Viitanen 

2015). Suurin väli, 50 cm, on käytössä Lonkerinnevalla. Suurta käynnistys- ja 

sammutusrajojen väliä suositaan, kun halutaan pumppausajoista mahdollisimman pitkät 

ja kun varastoaltaat ovat suuret. Pitempien pumppausaikojen koetaan säästävän 

pumppaamoa. 
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Suurimmalla osalla koekohteita, joilla on ympärivuotinen pumppaus, käynnistysrajaa 

pidetään suurempana talvisin. Siten altaiden jääkansi muodostuu korkeammalle, eivätkä 

imuputki ja pumppukaivo jäädy (Viitanen 2015). Käynnistysraja on noin 10 cm 

korkeammalla talvisin. 

4.4 Hyvät käytänteet 

Eniten kyselylomakkeiden vastauksissa toistunut pumppauksen hyvä käytänne on 

sähköverkon käyttäminen pumppaamon energialähteenä aina kun se on mahdollista. Se 

koetaan luotettavimmaksi ja helpoimmaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi esiin nousi 

huolellisuus pumppaamon suunnittelussa ja rakentamisessa sekä eri käytännön tapoja 

vedenjohtamisessa ja pumppaamisessa. Joissakin tapauksissa hyväksi koetut käytänteet 

ovat ristiriidassa toistensa kanssa, ja parhaista ratkaisuista on useita mielipiteitä. 

Joillakin vastaajilla on omia ideoita ja käytänteitä ympärivuotisen pumppauksen 

helpottamiseksi. Koekohteista ainakin Pikarinevalla Rantsilassa ja Saarikkonevalla sekä 

Tuuliannevalla Ilmajoella jäädytetään kantava jää laskeutus- ja pumppausaltaisiin talven 

ajaksi. Kun jääkansi muodostuu tarpeeksi korkealle altaisiin, niin altaiden ja pumpun 

tukkeutuminen jäästä vähenee (Nevalainen 2015). Käytännössä jääkannen 

muodostaminen vaatii pumpun pysäyttämisen noin viikoksi pakkasten tultua 

(Nevalainen J 2015). Tämä keino toimii vain, kun pakkasta on tarpeeksi, joten sitä ei 

ehkä voi soveltaa lämpiminä talvina tai eteläisessä Suomessa. Useilla muillakin 

koekohteilla nostetaan pumpun käynnistysrajaa talvikaudeksi, joten veden pitäminen 

korkeammalla talvisin kuin kesäisin on yleinen käytäntö. 

Neljällä koekohteella on kaksi samanlaista painepumppua rinnan kytkettynä samassa 

pumppukaivossa ja yhdellä koekohteella kaksi samanlaista pengerpumppaamoa. Lisäksi 

kaksi koekohdetta; tuulipumppu ja sen varapumppu Iiroonnevalla pumppaavat samaa 

vettä. Kahta pumppua pidetään hyvänä ratkaisuna, sillä se lisää pumppauksen 

luotettavuutta ja tarjoaa mahdollisuuden pumpata kaksinkertaisen tilavuusvirran 

tarvittaessa. Normaalitilanteissa näillä kohteilla on vain yksi pumppu käytössä ja 

käynnissä olevaa pumppua vuorotellaan. Pumppaamon huolto ja korjaaminen on 

helpompi järjestää, kun käytössä on kaksi pumppua. 



55 

 

Pintavalutuskenttien vedenjakoratkaisuna osittain parhaimmaksi nähtiin reikäputki. 

Reikäputki on käytössä neljällä koekohteella. Koekohteista Venenevalla on korvattu 

aikaisempi jako-oja reikäputkella, koska vedenjako oli liian tehotonta. Pallonevalla 

pintavalutuskentälle veden jakavan reikäputken pää on jätetty avoimeksi, jotta putki ei 

tukkeutuisi niin nopeasti (Nummijärvi 2015). Muilla koekohteilla, joilla reikäputki on 

käytössä, putken pää on suljettu. Kun reikäputken pää on suljettu, veden koetaan 

jakautuvan tasaisemmin putken kaikista rei’istä. Reikäputken käyttäminen vedenjaossa 

vaatii tukkeutuneiden reikien säännöllisen avaamisen sekä ajoittain tukkeutumien 

poistamisen koko putkesta. 

Toisaalta jako-oja vedenjakoratkaisuna koetaan yksinkertaiseksi ja pumppauksen 

kannalta helpoksi vaihtoehdoksi. Usein jako-oja alkaa heti pumppaamon jälkeen ja 

pumppausmatka jää lyhyeksi; muutamasta pariin kymmeneen metriin. Paineputkien 

tukkeutumiselta ja talvisin jäätymiseltä säästytään, kun vesi jaetaan ojaa pitkin. Jako-

ojan toimivuus riippuu maaston muodoista ja myös jako-oja voi jäätyä. 

Pumppukaivon sopivasta materiaalista on useita mielipiteitä. Lasikuidusta tehtyjen 

pumppukaivojen koetaan olevan herkkiä halkeamaan, mistä syystä niitä on korvattu 

muovisilla ja metallisilla kaivoilla. Muovi ja metalli ovat yleisimmät pumppukaivojen 

materiaalit koekohteilla. Hyväksi käytänteeksi on mainittu muovisen pumppukaivon 

sisäpinnan maalaaminen vaaleaksi, jotta kaivon sisälle näkee paremmin (Viitanen 

2015). 

Erilaiset etäohjausmahdollisuudet pumppaamoilla koetaan hyödyllisiksi etenkin silloin, 

kun etäisyys urakoitsijan tai muun pumppua käyttävän henkilön kotiin on pitkä. 

Etäohjaus vaatii energiaa, joten se on helpoin toteuttaa verkkovirralla toimiville 

pumppaamoille. Etäohjattavassa pumppaamossa on oltava paineanturi, jos halutaan 

säätää pumppaamon käynnistys- ja sammutusrajoja. Koekohteilla on käytössä useita 

erilaisia etäohjausjärjestelmiä tekstiviestipohjaisista käyttöliittymistä kehittyneempiin 

ohjelmiin. 
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4.5 Ongelmat ja kehittämiskohteet 

Kysymyslomakkeissa nousee esille useita pumppaamoilla ilmeneviä ongelmia. 

Verkkosähköllä toimivilla pumppaamoilla ongelmana ovat ukkosen aiheuttamat 

sähkökatkokset. Sähkökatkoksia voidaan ehkäistä rakentamalla pumppaamoille parempi 

ukkossuojaus (Viitanen 2015). Muitakin sähköhäiriöitä esiintyy. Lämpörele kytkee 

pumpun usein pois päältä esimerkiksi sähkömoottorin ylikuumenemisen tai pumpun 

tukkeutumisen vuoksi. Pumppauksen jaksottamisella voidaan säästää pumppua ja 

moottoria. Pumppu voidaan ohjelmoida sammumaan tietyksi ajaksi esimerkiksi 12 

tunnin tai vuorokauden pumppausjakson jälkeen (Viitanen 2015). Kahden pumpun 

pumppaamoilla käytettävää pumppua yleensä vuorotellaan. Useilla pumppaamoilla on 

ongelmia myös automaation ja ohjauslaitteiden toiminnassa. 

Dieselaggregaateista ja -moottoreista virtansa saavilla pumppaamoilla ongelmaksi 

mainitaan usein polttoaineen loppuminen ja moottorin huolto, kuten öljynvaihto. 

Suurempien polttoainesäiliöiden käyttäminen pidentää täyttöväliä. Pumppaamojen 

suunnitteleminen lähelle tukikohtaa helpottaa huoltoa.  

Talvipumppauksessa melko yleinen ongelma on pumpun poistoputken tai pumppualtaan 

jäätyminen. Se on tapahtunut muutamalla koekohteella ainakin kerran pumppaamon 

käyttöajan sisällä. Jäätymistä voi ehkäistä, mutta varotoimet pettävät joskus. 

Pumppaamojen käyntiinlähdön ongelmat ovat yleisiä talvipumppauksessa. Kokemusten 

mukaan dieselmoottorin jäähtyessä -2 – -3 °C:n lämpötilaan tai kylmemmäksi se ei enää 

lähde käyntiin (Lehtosaari 2015). Käyntiinlähtöä voidaan helpottaa 

moottorinlämmittimillä ja sijoittamalla aggregaatti ja moottori lämpöeristettyyn 

konttiin. Kahdella koekohteella oleva konttiratkaisu, jossa aurinko- ja tuulienergian 

avulla ylläpidetään akkujen varaustasoa ja käytetään automatiikkaa, ehkäisee 

käyntiinlähtöongelmia kytkemällä moottorin päälle sen jäähtyessä alle +5 °C:een 

(Koskenranta & Luhtala 2015).  

Pumppaamojen ja altaiden mitoittamisessa on muutamalla koekohteella puutteita. Jotkut 

vastaajat kokevat Ympäristöministeriön (2015) mitoitusohjeiden mukaisten altaiden 

rakentamisen ja huoltamisen hyvin haastavaksi. Sopiva kalusto altaiden tyhjentämiseksi 

lietteestä saattaa esimerkiksi puuttua. Myös pumppauskierto eli pumppaamon käynti- ja 

lepoaikojen vaihtelu on joissakin tapauksissa tuntematon toimijoille. Joillakin kohteilla 
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pumpun käynnistys- ja sammutusrajat eivät olleet vierailujen aikaan tiedossa pumpun 

käyttäjille, koska pintakytkintä ei ollut säädetty. Pumppaamojen käyttäjien tulisi olla 

tietoisia käytössä olevista pumppukierroista ja siitä, miten ne vaikuttavat 

pintavalutuskentän tai muun käytössä olevan vesiensuojelurakenteen toimintaan ja 

toisaalta myös pumppaamon kestävyyteen. 

Kysymyslomakkeiden vastauksista sekä pumppaamovierailuista kävi ilmi, että alalla on 

paljon kekseliäitä ihmisiä, jotka kehittävät omaa pumppaustaan erilaisilla laitteilla ja 

käytännöillä. Voisi olla hyvä lisätä ja kehittää asioiden ja ideoiden jakamista alan 

sisällä. Eri yrityksillä on erilaisia pumppaus- ja vedenjohtamiskäytäntöjä ja 

innovaatioita, joita yrityksissä itse kehitellään, mutta jotka eivät leviä. Esimerkiksi 

ratkaisut laskeutusaltaiden tyhjentämisessä lietteestä vaihtelevat yrityksittäin. Joissakin 

yrityksissä tyhjentäminen koetaan erittäin vaikeaksi, ja toisissa ollaan erittäin 

tyytyväisiä altaiden tyhjentämiseen pumppaamalla. 

Myös ins.tsto R. Mäki-Kyyny Oy:n tuulipumppua voisi edelleen kehittää ja hyödyntää 

laajemmin. Pumpun suunnittelijalla DI Reijo Mäki-Kyynyllä on paljon kehitysideoita 

tuulipumpun varalle. Seuraavasta pumpusta hän aikoo tehdä ympärivuotiseen käyttöön 

soveltuvan sijoittamalla koko pumppuosan purkuputki mukaan lukien veden alle. Yksi 

ratkaistava ongelma on voiman läpivienti hydrauliikalla jään alle. Tuulipumpusta voisi 

myös tehdä kaksikammioisen. Kaksikammioinen rakenne nostaisi pumpun tuottoa ja 

pienentäisi pumpun saamia painepiikkejä yksikammioiseen pumppuun verrattuna. 

(Mäki-Kyyny 2015) 

4.6 Turvesoiden energiaratkaisujen nykytilanne 

Koekohteista lähes puolet (45 %) käyttää energianlähteenään sähköverkkoa. Niistä 

kaksi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, yksi Pohjois-Savossa, yksi Etelä-Pohjanmaalla, 

kaksi Kanta-Hämeessä, kaksi Pirkanmaalla ja yksi Satakunnassa. Koekohteilla 

sähköverkko energianlähteenä on siis yleisempi eteläisessä kuin pohjoisessa Suomessa. 

Yleisyyttä selittää eteläisten koekohteiden sijainti lähempänä sähkölinjoja. 

Pohjois-Suomessa pumppaamot pyritään liittämään sähköverkkoon aina, kun se on 

mahdollista, mutta suhteellisesti suurempi osa pohjoisista koekohteista käyttää 
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energianlähteenä dieselmoottoria tai -aggregaattia. Dieselaggregaattia käyttää 

energianlähteenään 30 % koekohteista ja dieselmoottoria 20 % koekohteista. Viisi 

näistä koekohteista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, kolme Etelä-Pohjanmaalla, yksi 

Pohjois-Savossa ja yksi Satakunnassa. Lisäksi yksi tuulesta energiansa saava koekohde 

sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla. 

Dieselaggregaattia ja -moottoria käytetään pumppauksen energianlähteenä, kun 

sähköliittymän tekeminen tulisi liian kalliiksi. Dieselaggregaatti on toiseksi yleisin 

energianlähde koekohteilla. Sitä suositaan enemmän kuin dieselmoottoria, sillä 

aggregaatin kanssa on helpompi toteuttaa ympärivuotinen pumppaus. 

Dieselaggregaateilla toimivissa pumppaamoissa voi myös käyttää samanlaisia 

uppopumppuja kuin sähköllä toimivissa pumppaamoissa. Kaikilla koekohteilla, jotka 

saavat energiansa dieselmoottorista käytetään joko itseimevää lohkoroottoripumppua, 

pengerryspumppua tai kelluvaa keskipakopumppua. 

Kahdella koekohteella on käytössä hybridijärjestelmä, jossa pääasiallinen energialähde 

on merikonttiin sijoitettu dieselaggregaatti, mutta järjestelmän ylläpitosähkö tuotetaan 

aurinkopaneelilla ja tuuligeneraattorilla. Järjestelmässä on kaksi akkua, joita ladataan 

samaan aikaan, ja jos uusiutuva energia ei riitä lataukseen, käynnistyy aggregaatti 

lataamaan akkuja. Uusiutuvalla energialla ei tuoteta sähköä varsinaiseen pumppaukseen, 

vaan kaikki pumppauksessa käytetty sähkö on aggregaatin tuottamaa. Uusiutuvan 

energian käyttö mahdollistaa kehittyneen automatiikan, kuten automaattisen 

tukoksenpoiston ja etävalvonnan, käyttämisen. (FinGen 2015) 

Kysymyslomakkeissa ja haastatteluissa ei tullut esille kovin paljon tietoa käytössä 

olevien energiaratkaisujen kustannuksista tai energian kulutuksesta. Suuret linjat 

dieselaggregaatteja ja sähköä energialähteenään käyttävien pumppaamoiden 

kulutuksesta kuitenkin löytyivät. Vastausten perusteella dieselaggregaattipumppaamot 

kuluttavat noin 3–4 l polttoainetta tunnissa. Vastausten mukaan 

dieselaggregaattipumppaamo, joka toimii tuotannon aikaisesti, kuluttaa noin 4 000–

6 000 litraa polttoainetta tuotantokaudessa (Piippo 2015). Kelluvan keskipakopumpun 

kulutukseksi annetaan 1 l dieseliä 100 m
3
 pumpattua vettä kohden (Mäki-Kyyny 2015). 

Verkkosähköä energianlähteenään käyttävien pumppaamoiden kulutukseksi mainitaan 

noin 20 000–30 000 kWh vuodessa (Piippo 2015). Käyttämällä mekaanista 
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tuulipumppua peruspumppauksessa säästetään Iiroonnevalla noin 200 l polttoainetta 

vuodessa, ja varapumppuna toimiva dieselpumppu kuluttaa noin 600 l polttoainetta 

tuotantokaudessa. 

Pumppaamon energiankulutusta voi vähentää mitoittamalla ja valitsemalla 

pumppaamon oikein esimerkiksi Kallion ja Erkkilän (2007) ohjeiden mukaan. Jos 

pumpun käyntinopeutta on mahdollista muuttaa esimerkiksi taajuusmuuttajalla, tulisi 

pumppaamon toimia kuitenkin suurimman osan ajasta mitoituksen mukaisella 

taloudellisimmalla virtausnopeudella. Myös turhan avoin juoksupyörä huonontaa 

pumpun energiatehokkuutta ja lisää siten energiankulutusta. 

4.7 Mahdollisuuksia tulevaisuuden energiaratkaisuiksi 

Tulevaisuuden energiaratkaisuissa turvetuotannon kuivatusvesien pumppauksessa 

suurin mahdollisuus on uusiutuvan aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen joko 

pelkästään tai osana hybridiratkaisuja. Useiden eri energialähteiden käyttöä 

pumppaamisessa on jo sovellettu Iiroonnevan tuulipumpussa sekä Tuuliannevan ja 

Lonkerinnevan konttiratkaisuissa. Ainakin konttiratkaisuja on käytössä myös muilla 

turvetuotantoalueilla tämän työn koekohteiden lisäksi. 

Mekaanisten tuulipumppujen ja sähköä tuottavien tuuliturbiinien laajempi 

hyödyntäminen turvetuotannon kuivatuksessa olisi jo nyt mahdollista. Mekaanisia 

tuulipumppuja on saatavilla kaupallisesti ulkomailta, ja niitä valmistetaan 

pienimuotoisesti myös Suomessa. Lisäksi omien tuulipumppujen valmistamiseen on 

saatavilla runsaasti kirjallisuutta. Myös sähkön tuottamista tuuliturbiineilla voi soveltaa 

turvetuotannossa. Usea eri yritys Suomessa toimittaa pientuulivoimaloita, joilla voi 

ladata pumpun käyttämiseen soveltuvia 12 V sähköjärjestelmiä. 

Mekaanisilla tuulipumpuilla tilavuusvirrat jäävät huomattavasti pienemmiksi, reilusti 

alle 1000 l/min, kuin sähkökäyttöisillä pumpuilla, joiden tilavuusvirrat koekohteilla 

vaihtelevat 3500–30 000 l/min välillä. Toisaalta pumppaus mekaanisilla tuulipumpuilla 

on lähes jatkuvaa eikä vaadi ulkoisia energianlähteitä. Kaiken pumppaamisen 

hoitaminen voi olla haastavaa mekaanisella pumpulla, mutta sillä voi hoitaa 

peruspumppauksen ja saavuttaa säästöjä polttoainekuluissa. Mitä suurempi 
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varastotilavuus tuotantoalueella on ojissa ja altaissa, sitä joustavampaa on pumppaus 

pienillä tilavuusvirroilla. Jos varastotilavuutta on paljon ja tuotantoalueen mahdollinen 

tulviminen suurimpien valumien aikana ei haittaa, voi pumppaus olla mahdollista hoitaa 

täysin mekaanisilla tuulipumpuilla. 

Sekä mekaaniset tuulipumput että tuuliturbiinit vaativat korkean maston sekä 

mahdollisimman tuuliset olosuhteet. Tuulienergian hyödyntämiselle sopivia avoimia 

alueita on useimmilla turvetuotantoalueilla, mutta ne eivät välttämättä sijaitse siellä, 

minne pumppaamo on veden siirron kannalta järkevintä rakentaa. Pientuuliturbiini on 

melko helppoa rakentaa kauaskin pumppaamon sijoituspaikasta, mutta mekaanisen 

tuulimyllyn tulee mallista riippuen sijaita joko suoraan pumpun päällä tai tarpeeksi 

lähellä, jotta hydraulinen voimansiirto on mahdollista. 

Mekaanisen tuulipumpun sijoituspaikka suoraan pumpattavan veden päällä voi 

osoittautua ongelmalliseksi etenkin pumpun sijainnin kannalta. Vettä ei kannata 

pumpata kovin pitkää matkaa putkessa, sillä se pienentää kokonaisnostokorkeutta ja 

täten pumpun tuottoa. Kun pumppausmatka on lyhyt, on matka pintavalutuskentälle tai 

muuhun vesiensuojelurakenteeseen myös lyhyt. Etenkin pintavalutuskentillä on usein 

puita ja muita tuulen esteitä, jotka aiheuttavat turbulenssia ja huonontavat pumppaamon 

tehoa. Sijainti mahdollisimman lähellä pintavalutuskenttää on siis ihanteellinen veden 

siirron kannalta, mutta ongelmallinen tuulen energian hyödyntämisen kannalta. 

Myös hyvien perustusten tekeminen mekaaniselle tuulipumpulle tai tuuliturbiinille voi 

olla haastavaa turvetuotantoalueilla, joiden maapohja on pehmeä ja helposti painuva. 

Haaste on myös joidenkin mekaanisten tuulipumppujen sijoittaminen suoraan 

pumpattavan veden päälle. Tämä ongelma voidaan osittain ratkaista kehittämällä 

uudenlaisia pumppaussäiliöitä. Yksi mahdollisuus olisi johtaa vettä pumppausaltaasta 

putkella maanalaiseen pumppaussäiliöön, jossa tuulipumppuun suoraan yhdistetty 

mäntäpumppu sijaitsisi. Täten mekaanisen tuulipumpun voisi sijoittaa suoraan 

pumpattavan veden päälle. Kun pumppu sekä pumpattava vesi olisivat maan alla, 

ympärivuotisen pumppaamisen edellytykset olisivat paremmat. Jos putki, jolla vesi 

johdetaan maanalaiseen säiliöön, olisi tarpeeksi syvällä, pienenisi sen ja pumpun 

jäätymisvaara. 
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Aurinkoenergian hyödyntäminen turvetuotannon vesien pumppauksessa onnistuisi 

parhaiten osana hybridijärjestelmiä. Turvetuotantoalueilla on yleensä vähän varjostavia 

esteitä, ja aurinkopaneeleille olisi useimmilla alueilla helppoa löytää paikka, jossa 

auringon energiaa saataisiin tehokkaasti hyödynnettyä. Aurinkopaneeleilla ladataan 

yleensä 12 V akkuja, ja useat pumput on suunniteltu toimimaan 12 V 

sähköjärjestelmissä. Argawin (1996) tarkasteleman yksinkertaisen aurinkoenergialla 

toimivan pumpun tilavuusvirta 20 m kokonaisnostokorkeudella on vain 34,7 l/min. 

Argawin systeemissä aurinkoenergialla käytetään pumppua suoraan, ja paljon 

suurempaa tilavuusvirtaa ei tutkimuksessa edes yritetty saavuttaa. Nykyisellä 

aurinkopaneelitekniikalla saataisiin todennäköisesti suurempia tilavuusvirtoja myös 

ilman sähkön akkuun syöttöä. 

Sähkön tuotannossa tuuli- tai aurinkoenergiasta sekä hybridijärjestelmien 

hyödyntämisessä suurin ongelma on energian varastoiminen akkuihin. Tuulen ja 

auringon energia ei aina riitä juuri silloin, kun pumppaustarvetta olisi, joten tehokas 

energian varastoiminen on tärkeää. Vaihtoehto varastoimiselle on virran tuottaminen 

esimerkiksi aggregaatilla. Akkuteknologian kehitys on nopeaa, mutta toistaiseksi 

akkuja, jotka mahdollistaisivat pumppaamon sähköjärjestelmän toteuttamisen pelkällä 

uusiutuvalla energialla, ei ole saatavilla kilpailukykyiseen hintaan. Tilanne muuttuu 

todennäköisesti muutaman vuoden sisällä. 

Usean eri energianlähteen hyödyntäminen pumppauksessa on hyvä vaihtoehto etenkin 

pelkästään dieselaggregaatin tai dieselmoottorin käyttämiselle. Jo olemassa olevia 

konttiratkaisuja voitaisiin kehittää siten, että uusiutuvalla energialla tuotettaisiin sähköä 

järjestelmän ylläpidon lisäksi pumppaukseen. Mekaanisilla tuulipumpuilla voidaan 

hoitaa ainakin peruspumppaus, vaikka suurimmilla valumilla turvauduttaisiin 

dieselpumppuun. Lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä voidaan vähentää 

pumppauksen kasvihuonekaasupäästöjä ja säästää polttoainekustannuksissa. Kaikkien 

työssä tarkasteltujen energiaratkaisujen hyödyt ja haasteet on lyhyesti listattu 

taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Kaikkien energiaratkaisujen hyödyt ja haasteet. 

Energiaratkaisu Edut Haasteet 

Sähköverkko - Varmatoiminen 

- Suuret tilavuusvirrat 

 

- Sähkölinja usein kallis 

rakentaa 

Dieselaggregaatti - Helposti saatavilla 

- Paljon käyttökokemusta 

- Suuret tilavuusvirrat 

 

- Polttoainekustannukset 

- Melu 

Dieselmoottori - Suuret tilavuusvirrat 

- Mahdollistaa monipuolisia 

ratkaisuja 

- Polttoainekustannukset 

- Melu  

- Valmiita ratkaisuja vähän 

saatavilla 

- Ympärivuotinen toteutus 

joskus haasteellinen 

 

Hybridijärjestelmät 

aggregaatilla 

- Varmatoiminen 

- Vaatii vähän huoltoa 

- Pumppaus osittain päästötön 

 

- Akkujen tekniikka ja saatavuus 

Hybridijärjestelmät 

vain uusiutuvalla 

energialla 

 

- Ilmainen ja päästötön     

pumppaus 

- Akkujen tekniikka ja saatavuus 

Mekaaninen 

tuulipumppaus 

- Lähes jatkuva pumppaus 

- Ilmainen ja päästötön     

pumppaus 

- Pienehköt tilavuusvirrat 

- Saattaa tarvita varapumpun 

- Suuri varastotilavuus tarvitaan 

- Asennus tuotantoalueelle 

 

Aurinkopaneeli - Ilmainen ja päästötön     

pumppaus 

- Pienet tilavuusvirrat 

- Tarvitsee varapumpun 

- Suuri varastotilavuus tarvitaan 

- Pilviset päivät 

 

Tuuliturbiini - Ilmainen ja päästötön     

pumppaus 

- Tuulettomat päivät 

- Akkujen tekniikka ja saatavuus 

- Asennus tuotantoalueelle 
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5 YHTEENVETO 

Uusiutuvan energian hyödyntäminen turvetuotannon kuivatusvesien pumppauksessa 

kiinnostaa alan toimijoita ympäristöystävällisyytensä ja mahdollisten 

kustannussäästöjen vuoksi. Alalla on koettu tarvetta nykyisten moninaisten pumppaus- 

ja vedenjohtamisratkaisujen kartoittamiseen sekä uusiutuvan energian 

käyttökelpoisuuden tarkasteluun. Turvetuotannon pumppaukselta vaaditaan 

toimintavarmuutta ja nykyisin useimmiten myös ympärivuotisuutta. Parhaina 

käyttökelpoisina tekniikoina turvetuotannon vesien puhdistuksessa pidetään 

ympärivuotista pintavalutusta sekä kemikalointia. 

Yleisimmät turvetuotannon kuivatusvesien pumppauksessa käytetyt energiaratkaisut 

ovat sähköverkko, dieselaggregaatti ja dieselmoottori. Sähköverkkoa pidetään 

luotettavimpana energianlähteenä, mutta sen rakentaminen voi olla kannattamatonta, jos 

etäisyys sähkölinjaan on liian pitkä. Toiseksi yleisin energianlähde on dieselaggregaatti, 

sillä aggregaattiratkaisujen saatavuus on hyvä. Dieselaggregaatilla on myös melko 

helppoa järjestää ympärivuotinen pumppaus. Uusiutuvia energianlähteitä hyödynnetään 

vielä vähän, joten suoraa tietoa niiden soveltuvuudesta turvetuotannon olosuhteisiin ei 

ole paljon. Tämän työn 20 koekohteesta 9 saa energiansa sähköverkosta, 6 

dieselaggregaatista, 4 dieselmoottorista ja 1 tuulesta. Lisäksi kaksi 

dieselaggregaattipumppaamoista ovat hybridijärjestelmiä, joissa pienet aurinkopaneeli 

ja tuuliturbiini tuottavat ylläpitovirtaa pumppaamon automatiikalle. 

Yleisin pääasiallinen vesiensuojelumenetelmä Suomen turvetuotantoalueilla on 

pintavalutuskenttä. Etenkin uudemmilla tuotantoalueilla pintavalutus on yleensä 

ympärivuotista. Koekohteista kuudella on käytössä ympärivuotinen pintavalutus, 

viidellä tuotannon aikainen pintavalutus, neljällä kosteikko, kolmella laskeutusallas ja 

kahdella kemikalointi. Pumppausratkaisut ovat yksityiskohdiltaan monimuotoisia, mutta 

yleisimpiä ovat pumppukaivolliset dynaamisia keskipakopumppuja hyödyntävät 

painepumppaamot (10 koekohdetta) sekä pengerpumppaamot (4 koekohdetta), joista 

useimmat ovat toiminnassa ympärivuotisesti. Muita käytettyjä pumpputyyppejä 

koekohteilla ovat pengerryspumppu (2 koekohdetta), itseimevä pumppu (1 koekohde), 

kelluva keskipakopumppu (2 koekohdetta) sekä mekaaninen tuulipumppu (1 koekohde). 
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Uusiutuvan energian hyödyntämisestä turvetuotannon pumppauksessa löytyy paljon 

lisätutkimuksen aiheita. Etenkin pienemmän tilavuusvirran sovelluksissa, kuten 

mekaanisessa tuulipumpussa tai aurinkoenergian hyödyntämisessä tuotantoalueen 

altaiden varastotilavuuden vaikutus kuivatukseen olisi tärkeä tietää. Veden varastointi 

altaisiin huippuvalumilla on tärkeää kuivatuksen kannalta, jos pumpun tuotto on pieni. 

Asiaa voitaisiin selvittää mallinnuksilla. Myös kustannustarkastelua tässä työssä 

esitetyistä vaihtoehdoista olisi tarpeen tehdä enemmän. Jotta käytännön kokemusta 

saataisiin enemmän, tulisi tuotantoalueille tehdä prototyyppejä erilaisia esitettyjä 

energiaratkaisuja hyödyntäen, ja tutkia niiden toimivuutta. 

Erilaisten pumppaus- ja vedenjakoratkaisujen toimivuudesta ja soveltamisesta olisi hyvä 

käydä enemmän vuoropuhelua alan toimijoiden kesken, sillä hyviä ideoita löytyy 

paljon, mutta ne eivät välttämättä leviä. Uusiutuvan energian hyödyntäminen on 

mahdollista turvetuotannossa sekä mekaanisia tuulipumppuja että sähköntuotantoa 

käyttäen. Mekaanisista tuulipumpuista on olemassa käyttökelpoisia kaupallisia 

ratkaisuja ja pumppuja voi rakentaa myös itse. Mekaanisen tuulipumpun tilavuusvirrat 

ovat pienempiä kuin sähköllä toimivissa pumppaamoissa, joten suuri varastotilavuus 

tuotantoalueella on tarpeen. Mekaaniset tuulipumput saattavat myös tarvita 

varapumpun. 

Uusiutuvan energian hyödyntäminen tuottamalla sähköä aurinkopaneeleilla tai 

tuliturbiineilla on myös mahdollista turvetuotannon olosuhteissa joko pelkästään tai 

hybridijärjestelmissä dieselaggregaatin kanssa. Tällä hetkellä suurin ongelma on sähkön 

varastointi akkuihin tuulettomia ja pilvisiä päiviä varten. Akkutekniikka kehittyy 

nopeasti, ja muutaman vuoden päästä edellytykset uusiutuvan energian hyödyntämiseen 

ovat todennäköisesti paremmat. 
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Liite 1: Kysymyslomake 

Kysymyslomake pumppausratkaisuista 

 

Lomakkeella kerätään tietoa Oulun yliopistossa tehtävään Elina Heikkalan diplomityöhön 

”Turvetuotannon vesien pumppauksen ja energiaratkaisujen yhteensovittamisen periaatteita ja 

mahdollisuuksia”. Diplomityö tehdään Bioenergia ry:lle, ja aloite työn tekemiselle on tullut 

Bioenergia ry:n teknologiatyöryhmältä. Työssä kartoitetaan jo käytössä olevia pumppaus- ja 

energiaratkaisuja ja mietitään uusia mahdollisuuksia turvetuotannon olosuhteisiin. 

 

Kohteen nimi 

________________________________________________________________________________ 

Lomakkeen täyttäjä ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pumppaamon valuma-alueen pinta-ala 

________________________________________________________________________________ 

Pumpun käyttötarkoitus 

________________________________________________________________________________ 

Pumpun valmistaja ja malli 

________________________________________________________________________________ 

Milloin pumppaamo on otettu käyttöön? 

________________________________________________________________________________ 

 

Pumpputyyppi    

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Pumpun teho  __________________________________________________________ 

Nostokorkeus  __________________________________________________________ 

Pumppausmatka (matka pumppaamolta purkupisteeseen) __________________________________ 

Pengerpumppu  

Keskipakopumppu  

Painepumppu  

Muu, mikä?  
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Mihin pumpataan kemikalointiasema / jako-oja / putki / muu _______________________ 

Pumpun tuotto __________________________________________________________ 

Pumppaus on   

ympärivuotista  

tuotannon aikaista  

  

Pumppauksen energialähde 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Mahdollisia lisätietoja energialähteestä tai pumpun energiankulutuksesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pumppaamon ohjaus 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Pumpun käynnistysraja __________________________________________________________ 

Pumpun sammutusraja __________________________________________________________ 

Tai käynnistys- ja sammutusrajojen väli _______________________________________________ 

Eroavatko ne talvella ja kesällä? 

________________________________________________________________________________ 

Dieselaggregaatti  

Dieselmoottori  

Sähköverkko  

Muu, mikä?  

Pintakytkin  

Painekytkin/paineanturi  

Muu, mikä?  
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Laskeutusaltaiden ja/tai pumppualtaan pinta-ala 

________________________________________________________________________________ 

  

Miten pumppaamon mitoitus on tehty? Onko pumpun valinta tehty vain saatavilla olevien 

pumpputyyppien mukaan? Onko tehty mitoituslaskelmia? Jos on, kuka on tehnyt? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Hyväksi koetut käytänteet pumppauksessa ja vedenjohtamisessa 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Yleisimmät ongelmat sekä pumppauksessa että energiajärjestelyissä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Kuinka usein ongelmat toistuvat? Onko toistuvuudessa tai ongelmien laadussa vuodenaikaiseroja?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Muita huomioita ja kommentteja pumppaamosta tai tuotantoalueesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Ehdotuksia ja menetelmiä pumppausjärjestelyiden parantamiseksi 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 


