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Energiatehokkuuden parantaminen säästää yhteiskunnan varoja ja auttaa pääsemään lähemmäs hiilineutraalisuuden 

tavoitetta. Tässä työssä tarkastellaan vesijohtoverkoston pumppausohjelman muuttamista yöaikaisesta vesitornin 

täytöstä tasaisen pumppaamisen malliin ja vesitornille sijoitetaan paineenkorotuspumppu. Tasaisen pumppaamisen 

mallissa vesilaitos tuottaa vesitarpeen tasaisesti päivän mittaan eikä reagoi veden käyttötarpeen muuttumiseen. 

Vesitornin tehtäväksi jää vedenkäytön ja tuotetun veden välisen erotuksen tasaaminen. Tasainen verkostopumppaus 

voi osoittautua tehokkaimmaksi ajotavaksi, kun vesitornin vedentilavuus ei ole suuri verrattuna kulutukseen. 

Verkostosta tehtyä simulointimallia käytetään verkoston tilan, kuten veden iän, selvittämiseen. 

 

Työssä tarkasteltiin Oulunsalon vesijohtoverkostoa. Vesijohtoverkostosta luotiin simulointimalli EPANET- ja 

FCGnet-ohjelmiin. Simulointiohjelmia käytettiin verkostopumppauksen energiakulutuksen, veden iän, virtaamien, 

paineiden ja vedenjakajan tarkasteluun. Energialaskelmat tehtiin FCGnet-ohjelman simulointien perusteella. Työn 

tarkastelu rajattiin vesilaitoksien alavesisäiliöstä verkoston kulutuspisteisiin. 

 

Tulosten perusteella tasainen verkostopumppaus vähentää verkostopumppauksen energiankulutusta 6 – 8 %. 

Vesilaitoksen tietojen mukaan vesitornin veden ikä oli 6 päivää. Mallinnusohjelma huomioi verkostosta takaisin 

virtaavaa vettä, jolloin vesitornin veden ikä osoittautui nykyisessä ja tasaisen pumppauksen mallissa 10 päiväksi. 

Vesitornin veden ikää voidaan alentaa muuttamalla pumppaustyyppiä kahden eri tasaisen virtaaman tasoon tai paine 

– täyttö ohjaukseen. Uusilla pumppaustavoilla veden vaihtuvuus vesitornissa kasvoi 42 prosenttiin, kun nykyisillä 

pumppaustavoilla vesitornin vedestä vaihtui päivän aikana 18 prosenttia. Vesitornin veden vaihtuvuutta alentavat 

pumppaustyypit alensivat verkostopumppauksen energiankulutusta 8 – 12 % ja vesitornin veden ikä laski 4,6 päivään.  

 

Tasaisen verkostopumppaamisen hyötyihin vaikuttaa verkoston rakenne. Vesitornin veden tilavuuden ollessa suuri 

verrattuna kulutukseen voi vesitornin veden vaihtuvuus ja veden ikä osoittautua ongelmaksi. Vesitornin ollessa korkea 

voi vesitornin paineenkorotuspumpun vaikutus kasvaa suuremmiksi. Esimerkkikohteessa, vesitornin veden iän vuoksi 

on suositeltavampaa käyttää tasaisen pumppauksen tai nykyisen mallin sijasta suurempaa vedenvaihtuvuuden mallia 

ja asentaa vesitornille paineenkorotuspumppu. Oulunsalon verkostosimuloinnissa saavutettiin 25 % säästöt 

verkostopumppauksen energiankulutuksessa, kun pumppaustyypin vaihdon lisäksi huomioitiin vesilaitoksen 

suunnittelemat tulevat uudet runkolinjat ja Salonselkään (toinen vesilaitoksista) sijoitettiin virtaamaa vastaava 

pumppu.  
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Improving energy efficiency saves public funds and helps to get closer to the goal of carbon neutrality. The aim of 

this study was to change the water network pumping scheme, from night-time water tower filling to steady state 

pumping and observe the effects in energy consumption. In steady flow pumping, waterworks produce and spread 

water evenly throughout the day, and do not react to the changes in water usage. Water tower eliminates changes in 

the water consumption in steady state pumping model. The steady state pumping model allows the water purification 

processes in the waterworks to operate more smoothly. 

 

Oulunsalo water supply network was taken as a case study. Simulation from the water supply network was done in 

Epanet and FCGnet programs. Simulation programs were used for network data analysis. Energy calculations were 

made on the basis of simulations of FCGnet program, since FCGnet program models more accurately the energy 

consumption of the pumps. The study was limited between waterworks tanks and consumption points of the network. 

 

Based on the results the steady state pumping reduce water network pumping energy consumption by 6 to 8 %. 

According to the data of the waterworks the water age in the water tower would be 6 days. The modeling program 

took into account the flow back from network to the water tower. The water tower water age turned out to be 10 days 

in the current model, and a steady flow pumping model. Water tower water age was lowered by changing the type of 

pumping on two steady state flow levels or by using pressure – filling control.  The water turnover in the water tower 

was 18 per cent of the tank volume when using current pumping model and it grow to 42 per cent. Two different 

steady state flow pumping types reduced network pumping energy consumption by 8 to 12% and the water age in the 

water tower decreased to 4.6 days. 

 

Network structure affects the benefits of network pumping. In the case study the water tower volume is large 

compared to the consumption of the water and water age in the water tower prove to be a minor problem. At high 

water towers, the effects of the towers booster pump grows larger. A steady state pumping model prove to be the most 

effective, when the water tower water volume is not large in comparison to consumption. If the water tower tank 

volume grows in comparison to consumption then the two steady state flow is the best option. In the case study, due 

to the water age in the water tower, it is preferable to use the Pressure - Filling or two steady state flow model and 

install a water tower booster pump. Pressure - Filling or two steady state flow model increases the water turnover in 

water tower. With network-specific optimization in Oulunsalo network, up to 25 % savings in pumping energy 

consumption could be achieved, based on the model. 
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1 JOHDANTO 

Tässä diplomityössä tarkasteltiin tasaisen verkostopumppaamisen muutoksien ja 

vesitornille sijoitettavan paineenkorotuspumpun vaikutuksia vesijohtoverkoston 

energiatehokkuuteen. Tavallinen vesitornin täyttäminen tapahtuu yöaikaan. 

Vesijohtoverkostoissa joissa vesitornilla ei ole omaa pumppua, vesijohtoverkostoon 

luodaan suurempi paine puhdasvesilaitoksen pumpuilla, jotta vesi saadaan nousemaan 

vesitornin säiliöön asti.  

Verkostopumppaamisen energiankulutuksen arvioidaan laskevan, kun pumppaus on 

tasaisempaa ja vesitornin täytön aikainen energiankulutuksen piikki poistuu. Tasaisella 

verkostopumppaamisella puhdasvesilaitoksen suurempia pumppuja ajetaan tasaisemmin, 

jolloin vedenpuhdistusprosessit toimivat tasaisesti ja pohjavesikaivojen pumppuja 

voidaan ajaa tasaisemmin. Tasainen pumppaus helpottaa myös prosessienohjaamista, 

koska verkostoon pumpattava vesimäärä ei vaihdu, jolloin vedenpuhdistusprosessien 

säätö on vähäisempää.  

Vesitornin oman pumpun ja tasaisen pumppaamisen myötä puhdasvesiverkoston 

paineenvaihtelujen odotetaan tasaantuvan ja alenevan. Paineenvaihteluiden tasoittuminen 

vähentää putkistojen kulumista ja voi pidentää putkistojen ikää. Alhaisempi painetaso 

putkistossa voi vähentää myös vuotojen määrää ja lisätä pumppaamojen 

energiatehokkuutta, kun vesilaitosten pumppujen ei tarvitse pumpata niin suureen 

vastapaineeseen. Tornin täyttö lisää virtausmääriä, mikä nostaa putkistohäviöitä. 

Tasainen pumppaaminen tasoittaa putkistohäviöt.  

Tarkasteltavassa vesijohtoverkostossa kaikki käyttövesi tuotetaan pohjavedenottamoilla. 

Verkostossa on Kurikan ja Salonselän vedenpuhdistamot, joista Kurikan 

vedenpuhdistamo tuottaa suurimmanosan käyttövedestä. Verkostoon kuuluu myös 

alavesisäiliöt vesilaitoksilla ja ylävesisäiliö vesitornilla. 

Pohjavedenottamoilla tasaisen virtauksen merkitys on suuri. Vedenottamoiden tuotto ja 

käyttöikä kasvaa tasaisen virtauksen myötä. Vedenottamon puhdasveden tuottaminen on 

tehokasta jatkuvalla pumppauksella. Alueilla, joissa vettä ostetaan toisen vesilaitoksen 
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verkosta, voi vedenottamoiden tuotolla olla suurempi taloudellinen merkitys. 

Vesijohtoverkon toimintaa mallinnetaan työssä käyttäen EPANET- ja FCGnet-

mallinnusohjelmia. Verkostomallin avulla pyritään testaamaan vesitornin 

paineenkorotuspumpun ja tasaisen pumppaamisen vaikutuksia verkostopumppaamisen 

energiankulutukseen.  
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2 VESIJOHTOVERKOSTO 

Vesijohtoverkosto on oma verkostonsa hulevesi- ja jätevesiverkoston ohella. 

Vesijohtoverkoston tehtävänä on siirtää puhdasta vettä kuluttajille. Vesijohtoverkoston 

kokonaisuuteen kuuluvat erottamattomasti vedenottamo ja tarvittaessa 

vedenkäsittelylaitos. Veden laadun on pysyttävä puhtaana taudinaiheuttajista verkoston 

jokaiseen osaan asti. Kuluttajan käyttämä vesi palaa takaisin jätevesilaitoksen 

käsiteltäväksi jätevesiverkoston kautta. 

2.1 Vesijohtoverkoston rakenne 

Vesijohtoverkosto rakennetaan materiaaleista, jotka käytön aikana eivät vaikuta veden 

laatuun. Vesi käsitellään korroosiottomaksi ja hygieeniseksi ennen verkostopumppausta, 

jotta veden ja putkiston laatu pysyisivät hyvänä. Vesijohtoverkostot mitoitetaan niin että 

alueen tarvitsema vesimäärä saadaan jaettua jakelualueelle. Mitoituksen reunaehtona 

käytetään hetkellisen kulutuksen maksimiarvoa, joka koostuu kulutuksen lisäksi myös 

verkostosta otettavasta sammutusvedestä (RIL 124-1-2003. 2003. s. 44–46). 

Puhdasvesiverkostossa paine pidetään tarpeeksi korkealla, jotta vesi saadaan toimitettua 

aina verkoston kaikkiin osiin. Kuvasta 1 näkyy vesijohtoverkoston toimintaperiaate ja 

painetaso. Hiljaisen kulutuksen aikana ylävesisäiliö (vesitorni) määrää verkoston 

painetason. Aamulla ja illalla, kun vettä kulutetaan runsaasti, alenee verkoston painetaso 

virtausvastuksien vuoksi (RIL 124-1-2003. 2003. s. 44–46). Vesitornia täytettäessä 

painetaso verkostossa nousee vesitornin painetasoa korkeammalle.  
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Kuva 1. Vesijohtoverkoston paineprofiili, jota pitää yllä vesitorni ja erillistä painepiiriä 

paineenkorotus asema. (RIL 124-1-2003 2003, s. 45) 

Veden pilaantumisriskin pienentämiseksi vesijohdot asennetaan putkikaivannoissa 

jätevesiviemäröinnin yläpuolelle (kuva 2). Hulevesiviemärin asentamisessa on 

huomioitava riittävä etäisyys vesijohtoon. Vesijohto pyritään asentamaan 

routimattomaan asennussyvyyteen, jolloin lisäeristyksiä ei tarvita ja pelkoa vesijohdon 

jäätymisestä ei ole. Routimaton asennussyvyys riippuu maalajista ja alueen vuosittaisesta 

pakkasrasituksesta. 

 

Kuva 2. Putkikaivantoon asennetaan alimmaiseksi jätevesilinja ja sen yläpuolelle 

hulevesi ja vesijohto. (InfraRYL 2010, s. 197) 
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Vesijohtojen routimaton asennussyvyys katurakenteessa on Etelä Suomen kahdesta 

metristä Pohjois-Suomen 2,6 metriin (asentamissyvyyden päälle lasketaan vielä 

katurakenne n. 1 m). Putkijohtoa asennettaessa routarajan yläpuolelle on vesijohto 

routaeristettävä. Matalalle asentamiseen voidaan päätyä kallio tai pehmeikkö maastossa, 

joilla maatöiden osuus voisi muuten nousta huomattavasti. Lumen peittämällä alueella 

vesijohdon asentamissyvyys voi olla eri kuin katurakenteessa. Routimaton 

asennussyvyys vesijohdolle lumen peittämällä alueella vaihtelee pakkasrasituksen ja 

lumensyvyyden mukaan (kuva 3). Vesijohto rakennetaan kestämään kerran 50 vuodessa 

toistuvaa pakkasta (RIL 261-2013 2013, s. 141-144). Pienemmän halkaisijan vesijohto 

jäätyy helpommin pienemmän virtauksensa seurauksena.  

 

Kuva 3. Vesijohdon asennussyvyys lumen peittämällä alueella vaihtelee 

pakkasrasituksen ja lumensyvyyden mukaan. (RIL 261-2013 2013, s. 38) 

Vesijohtoverkon väljyydestä tai ahtaudesta kertovat muodostuneet häviöt ja 

virtausnopeus. Virtausnopeudet ja painehäviöt vaikuttavat vesijohtoverkossa 

painetasoon, paineiskuihin ja pumppauksen energiatehokkuuteen. Suositeltu suurin 
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virtausnopeus vesijohtoverkossa on 0,6 – 1,2 m/s. Painehäviöiden kasvaessa yli 4 ‰ on 

vesijohtoverkko liian ahdas tarpeeseen nähden (RIL 237-2-2010 2010, s. 30). Liika 

väljyys vesijohtoverkostossa voi johtaa hitaaseen virtausnopeuteen, joka aiheuttaa riskiä 

veden laadulle ja veden jäätymiselle kovien pakkasten aikana. Väljän vesijohtoverkoston 

ongelma voi esiintyä muuttotappioalueilla, joissa voidaan joutua juoksuttamaan vettä 

laadun takaamiseksi. 

Paineen vaihtelulle vesijohtoverkostossa ei ole määritelty rajoituksia. Yleissääntönä 

pidetään verkoston paineen pysymistä 1 bar sisällä (100 kPa) (RIL 237-2-2010 2010, s. 

30). 1 bar vastaa 10 m vesipatsasta. Vesijohdon paineellisuus auttaa putkirikon 

yhteydessä talousvettä säilyttämään hygieniatasonsa. Putken rikkoutuessa veden virtaus 

tapahtuu putkesta ulospäin ja kontaminaatiota ei pääse tapahtumaan.  

Kulutushuippuja varten on vesilaitoksella oltava vesivarastoa 15 % vuorokauden 

keskimääräisestä vedenkulutuksesta ja lisäksi vettä poikkeustilanteita varten. 

Poikkeustilanteita ovat sammutusveden tarve ja putkirikot (RIL 124-1-2003 2003, s. 44–

46). Vesi voidaan varastoida vesilaitoksen alavesisäiliöön tai ylävesisäiliöön. 

Vesijohtoverkostoa rakennettaessa veden saanti kuluttajille tulee turvata. Yleisesti 

käytetty rakennusmalli on silmukkamalli, jossa yhteen käyttöpisteeseen saadaan 

johdettua vettä kahta eri reittiä. Veden tuotanto voi olla useamman laitoksen takana. 

Minimissään vesilaitoksen verkostopumppauksen täytyy olla kahdennettu. Painepiirin 

korotus vaarantaa korotetun painepiirin vedensaannin, kun syöttö piiriin tapahtuu 

yhdensolmupisteen kautta (RIL 237-2-2010 2010, s. 30). 

2.2 Putkivirtaus 

Veden kokoonpuristuvuus on vähäistä, joten se oletetaan kokoon puristumattomaksi. 

Virtauslaskennassa kokoonpuristuvuus voidaan jättää huomioimatta. Kitka täytyy 

huomioida, koska se vaikuttaa oleellisesti virtaushäviöihin ja verkoston painekorkeuteen. 

(RIL 124-1-2003 2003, s. 122).  
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Putkivirtauksessa oletetaan putken olevan paineessa ja täynnä vettä. Putken oletetaan 

olevan pyöreän muotoinen. Putkessa oleva virtaus voi olla laminaarista tai turbulenttista. 

Putkivirtauksen virtausmuodon kertoo Reynold:sin luku [Re]. Re luvun ollessa alle 2100 

on virtaus laminaarista. Re luvun ollessa yli 4000 on virtaus turbulenttista. Vesijohdoissa 

esiintyvä virtaus on yleensä turbulenttista, johtuen virtausnopeuksista ja veden 

viskositeetistä. Reynoldsin luku saadaan yhtälöstä 1 (Young, et al. 2012, s. 275 – 277). 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑣𝐷

𝜇
      (1) 

Missä r on veden tiheys [kg/m3] 

v on veden virtausnopeus [l/s] 

D on putken halkaisija [m]  

ja µ on veden dynaaminen viskositeetti.  

Laminaarisen virtauksen virtaus on nopeampaa putken keskiosissa. Laminaarisen 

virtauksen virtausprofiili muodostuu veden ja seinämien välisen kitkan ansiosta. 

Turbulenttisella virtauksella virtausprofiili sivustapäin on laminaarista suorempi (kuva 

4).  

 

Kuva 4. Laminaarisen ja turbulenttisen virtauksien virtausprofiilit suorassa putkessa. 

(Cadillac Meter 2016) 

Kineettinen energia, paine-energia ja potentiaali energia muodostavat putkessa virtaavan 

veden energian. Putkessa virtaavan veden energian perusyhtälöksi kutsutaan Bernoullin 

yhtälöä. Bernoullin yhtälö näkyy yhtälönä 2 (RIL 124-1-2003 2003, s. 138). 
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ℎ1 +
𝜌1

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
 =  ℎ2 +

𝜌2

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
     (2) 

Missä h kuvaa korkeutta [m] 

γ on veden tilavuuspaino [kN/m3] 

p putken sisäistä painetta [bar]  

ja g putoamiskiihtyvyyttä [m/s2]  

Alaindeksit 1 ja 2 kuvaavat leikkauspistettä putken erikohdissa.  

Bernoullin yhtälö ei huomioi virtaushäviöitä. Bernoullin yhtälön mukaisesti putken 

kahden eri leikkauskohdan energiat ovat samat, kun virtaushäviöitä ei oteta huomioon. 

Vesijohtoverkostossa tapahtuu todellisuudessa häviöitä virtaavan nesteen ja putken 

välisenkitkan sekä nesteen sisäisen kitkan ansiosta. Virtausvastukset huomioivaa 

Bernoullin yhtälöä kutsutaan laajennetuksi Bernoullin yhtälöksi. Laajennettu Bernoullin 

yhtälö saadaan yhtälössä 3 (Munson, et al. 2013, s. 245). 

ℎ1 +
𝜌1

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
 =  ℎ2 +

𝜌2

𝛾
+

𝑣2

2𝑔
+ ℎ𝑓    (3) 

Missä termi hf kuvaa energiahäviöitä, joka syntyy kitkasta.  

Energiahäviö siirtyy nesteen ja putken lämpenemiseksi. Energiahäviö jaetaan 

paikallishäviöihin ja virtaushäviöihin. Vesijohtoverkostossa energiahäviöt ovat 

painehäviöitä (Young, et al. 2012, s. 160). Verkostossa muodostuneet häviöt kuvaavat 

kokonaispaineen laskua. Putkivirtaukseen voidaan myös tuoda energiaa 

tarkastelupisteiden väliin sijoitetulla pumpulla. 

2.2.1 Virtaushäviö 

Putkivirtauksen häviö [hf] ei riipu putkessa vallitsevasta paineesta. Muodostunut häviö 

on putken pituuteen nähden suoraan riippuvainen. Halkaisijan kasvaessa häviö pienenee 

samassa suhteessa. Turbulenttisella virtausalueella häviöön vaikuttaa putken karheus. 

Häviö on suhteessa virtauksen toiseen potenssiin. (RIL 124-1-2003 2003, s. 138).  
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Virtaus eli kitkahäviöitä voidaan laskea Darcy-Weisbach yhtälöllä, Hanzen-Williamsin 

yhtälöllä tai Manningin yhtälöllä. Yleisimmin käytetty häviöiden laskentayhtälö 

vesipuolella on Hanzen-Williamsin yhtälö. Täydelle putkelle Darcy-Weisbach (yleinen 

virtaushäviön yhtälö) yhtälö saadaan yhtälöstä 4 (Munson, et al. 2013, s. 426). 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
      (4) 

Missä f on kitkahäviökerroin  

ja L putkenpituus [m] 

Tarkasteltaessa määriteltyä putkiväliä muodostuva häviö riippuu nopeuskorkeudesta 

[v2/(2g)]. Kitkahäviökertoimen määrittäminen riippuu virtaustyypistä. Laminaariselle 

virtaukselle virtaushäviö saadaan suoraan yhtälöstä 5. (RIL 124-1-2003 2003, s. 140). 

𝑓 =  
64

𝑅𝑒
      (5) 

Turbulenttiselle virtaukselle kitkahäviökerroin voidaan laskea hydraulisesti sileälle 

alueelle, karkealle alueelle ja siirtymäalueelle erikseen. Helpointa on määrittää 

kitkahäviökerroin valmiita taulukoita apuna käyttäen. Taulukossa 1 on listattu eri 

materiaalien k-arvoja. Kuvaaja 5 kertoo painehäviön k-arvolle 0,2 mm. (RIL 124-1-2003 

2003, s. 140). 

Taulukko1. Materiaalien k-arvoja. (RIL 124-1-2003 2003, s. 142) 
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Kuva 5. Painehäviö pyöreässä täydessä putkessa, k-arvolla 0,2 mm. (RIL 124-1-2003 

2003, s. 143) 
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2.2.2 Paikallishäviöt 

Paikallishäviöt [hp] koostuvat putkilinjojen laajentumisista, supistuksista, taitekohdista, 

venttiileistä ja toimilaitteista, jotka aiheuttavat turbulenssia putkistovirtaukseen. Yleensä 

paikallishäviöitä ei huomioida. Paikallisvastusten osuus vähenee pitempiä putkilinjoja 

tarkasteltaessa. Pidemmillä putkilinjoilla virtaushäviö, joka riippuu putken karheudesta, 

virtausnopeudesta ja putken pituudesta muodostaa suurimman osan häviöistä. 

Paikallisvastuksen voi laskea yhtälöstä 6 (Munson, et al. 2013, s. 430 – 431). 

Vastuskertoimelle on valmiiksi taulukoituja arvoja eri tilanteisiin.  

ℎ𝑝 = 𝜉
𝑣2

2𝑔
      (6) 

Missä hp on paikallisvastuksen aiheuttama painehäviö [m].  

ja x on kyseisen paikallisvastuksen vastuskerroin.  

2.3 Pumppaus 

Suurin osa vesilaitoksien kuluttamasta energiasta kuluu veden siirtämiseen kuluttajille. 

Veden siirtämiseen voi kulua 80 % vesilaitoksen kuluttamasta energiasta (EPRI Electric 

power research institute 2002). Vesijohtoverkostojen mitoituksessa on usein huomioitu 

alueen väestönkasvu, ja verkostojen ja verkostoon työtätekevien pumppujen kapasiteetti 

on tarvetta suurempi. 

Pumppujen tekemää työtä voidaan ohjata pumpun jälkeisellä venttiilikuristuksella tai 

taajuusmuuntajaohjauksella. Taajuusmuuntajalla ohjattu pumppu on huomattavasti 

energiataloudellisempi ratkaisu. Pumpun kuluttama energia 24 l/s virtaamalla 

taajuusmuuntaja-ohjauksella voi olla kuristusohjausta 60 % tehokkaampi ratkaisu (kuva 

6). Venttiilikuristetun ohjauksen kuluttama energia näkyy kuvassa 6 vihreänä. 

Taajuusmuuntaja alentaa kierrosluvun 1186 rpm, jolloin saavutetaan tavoite virtaama 4.0 

kW teholla, kun venttiilikuristetun ohjauksen ottama energia on 6.8 kW. (Ahonen 2011, 

s. 15). 
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Kuva 6. Pumpun kuluttama energia taajuusmuuntajaohjauksella (4,0 kW) ja 

venttiilikuristuksella (6,8 kW) virtaaman ollessa 24 l/s. (Ahonen 2011, s. 15) 

Toimintaolosuhteiden muuttuminen ohjaa pumpun toimintaa pois parhaimman 

hyötysuhteen alueelta. Myös taajuusmuuntajaohjatun pumpun kierrosluvun alentaminen 

alentaa moottorin hyötysuhdetta alentamalla hyötysuhdekäyrää (kuva 7). (Ahonen 2011, 

s. 25). Vaikka hyötysuhde alenee taajuusmuuntajaohjauksella, on muistettava, että 

taajuusmuuntaja ohjaus on venttiilikuristusta paljon taloudellisempi vaihtoehto. 

 

Kuva 7. Moottorin hyötysuhdekäyrä laskee kierroslukua laskettaessa. (Ahonen 2011, s. 

25) 
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2.3.1 Hyötysuhde 

Hyötysuhde [η] kuvaa kuinka suuri osa pumppauksen kuluttamasta energiasta kuluu 

veden siirtämiseen. Pumppauksessa hyötysuhde koostuu pumpun hydraulisesta 

hyötysuhteesta, pumpun sähkömoottorin hyötysuhteesta ja taajuusmuuntajan 

hyötysuhteiden muodostamasta kokonaisuudesta (Kuronen 2014). Pumppujen 

hydraulista hyötysuhdetta määrittelee ISO 9906 standardi (ISO 9906 2012). 

Taajuusmuuntajan hyötysuhde on 97 % luokkaa. Sähkömoottorien hyötysuhde vaihtelee 

90–95 % välillä (Toivanen 2013). Heikoimman hyötysuhteen tarjoaa pumpun 

hydraulinen hyötysuhde, joka jää usein 70 % luokkaan. Hyötysuhdekäyrästä näkee, että 

pumppu saavuttaa parhaan hyötysuhteensa (70 %), kuorman ollessa ¾-maksimi 

kuormasta (kuva 8).  

 

Kuva 8. Pumpun nostokäyrä, jota luetaan vasemmalta (sininen käyrä) ja 

hyötysuhdekäyrät, joita luetaan oikealta (mustat käyrät, alempi kokonaishyötysuhde ja 

alempi ylempi musta hydraulinen hyötysuhde). (Grundfos Product Center 2016) 

Pumppuvalmistajat ilmoittavat pumpuilleen hyötysuhteen eta-käyröinä. Eta1 

(keskimmäinen käyrä kuvassa 8) kuvaa pumpun hydraulista hyötysuhdetta ja eta2 

(alimmainen käyrä kuvassa 8) pumpun kokonaishyötysuhdetta, joka huomioi myös 

moottorin hyötysuhteen. Tässä työssä käytetään mallinnuksessa pumppujen hydraulista 

hyötysuhdetta.  
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Vesijohtoverkostossa verkoston hyötysuhde koostuu verkostonosien yhteenlasketuista 

hyötysuhteista. Vesijohtoverkostossa energian kulutus voi olla pienimmillään, vaikka 

pumppauksen hyötysuhde ei ole huipussa. Tätä optimoinnin ongelmaa Kuronen (2014) 

selvensi omassa diplomityössään: ”Ajatellaan pumppaamoa, jossa on ylimitoitettu 

pumppu ja ahtaat putkistot (virtausvastukset kasvavat nopeasti virtaaman noustessa) 

Pumppaamoa siirrytään ajamaan vähemmän tunteja vuorokaudessa, mutta suuremmalla 

virtaamalla. Tällöin virtausnopeus nousee, nostaen mukanaan myös virtausvastuksia ja 

näin nostokorkeutta. Virtaaman ja nostokorkeuden kasvaessa ylimitoitettu pumppu 

ajautuu paremmalle hyötysuhdealueelle. Tällöin pumppu siirtää tehokkaammin 

sähköenergiaa nesteen paine- ja liike-energiaksi, mutta tämä nesteen energia kuluu 

suurelta osin korkean virtausnopeuden aiheuttamiin painehäviöihin.” 

2.3.2 Parhaimman hyötysuhteen toimintapiste 

Toimintapiste on virtaaman [Q] ja nostokorkeuden [H] määrittelemä piste, jossa pumppu 

toimii (kuva 9). Staattinen nostokorkeus on vaadittu veden nostokorkeus. Dynaaminen 

nostokorkeus on virtausmuutosten aiheuttama muuttuva nostokorkeus. Pumpun 

parhaimman hyötysuhteen toimintapistettä kutsutaan BEP-pisteeksi (Best Efficiency 

Point). Pumput on suunniteltu toimimaan tehokkaimmin parhaimman hyötysuhteen 

toimintapisteessä. 



22 

 

 

Kuva 9. Pumpun toimintapiste on pumpun nostokorkeuden ja virtaaman muodostama 

piste. (Grundfos Product Center 2016) 

Pumpun toiminta BEP-pisteen ulkopuolella laskee pumppauksen hyötysuhdetta. Koska 

pumput harvoin pysyvät BEP-pisteessä, on niille määritelty suositeltuja operointialueita. 

Ahonen (2011, s. 31) määritteli suositelluksi pumpun operointialueeksi (Preferred 

Operating Region) 80 – 110 % BEP-pisteen virtaamasta. 

Pumppaukseen kulunut energia tiettyä vesimäärää kohti voidaan laskea tehon yhtälöllä. 

(Kay 2007). Teho saadaan yhtälöstä 7. Määriteltyä vesimäärää tarkasteltaessa 

merkitseviksi tekijöiksi muodostuu vesimäärä ja nostokorkeus. 

𝑊 (𝑘𝑊ℎ) =  
𝑉ℎ𝑔𝜌

3 600 000
     (7) 

Missä V on tilavuus [m3].  

Tehon avulla voidaan laskea pumppaukseen kuluvat kustannukset, kun tiedetään sähkön 

hinta ja pumppauksen hyötysuhde. Kustannukset saadaan kun energia kerrotaan 

sähkönhinnalla ja jaetaan hyötysuhteella. Kyseinen laskentatapa ei kuitenkaan huomioi 

pumppaukseen kulunutta aikaa tai hyötysuhteen muutoksia, jos pumpattava määrä 

muuttuu ajan funktiona. 
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Verkoston vedenkulutuksen lisääntyessä pumppujen rinnankytkentä ja 

taajuusmuuntajakäyttö on tehokas keino hoitaa pumppausjärjestelyt. Rinnankytkennässä 

pumput pystyvät lisäämään verkostoon virtaamaa kulutuksen sitä vaatiessa. Kyseisessä 

mitoituksessa on etuja systeemeissä joissa virtausmäärät vaihtelevat. Pienellä virtauksella 

yksi pumppu voi huolehtia vedenjakelun ja suurilla virtauksilla molemmat pumput 

käyvät. 

2.3.3 Putkistokavitaatio 

Kavitaatiossa osa nesteestä höyrystyy, kun nesteessä vallitseva paine alittaa 

höyrystymispaineen. Höyrystyneen aineen päätyessä suuremman paineen alaisuuteen, 

höyrykuplat romahtavat ja aiheuttavat paineiskun (kuva 10). Kavitaatio voi aiheuttaa 

putkistoissa rakenteiden vaurioitumista. Kavitaatio aiheuttaa virtaamalle lisävastusta ja 

huonontaa hyötysuhdetta (Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 26). 

 

Kuva 10. Putkistokavitaatio syntyy, kun häiriötekijä muodostaa alipaineen putkistoon. 

Alipaineen ansiosta neste höyrystyy ja höyrykuplan luhistuminen aiheuttaa paineiskun. 

(Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 26) 

Putkistokavitaatio voi aiheuttaa veden kontaminaatioriskin. Riski muodostuu alipaineen 

muodostuessa putkilinjaan. Alipaine voi imeä taudinaiheuttajia putkenvuotokohdasta tai 

huonokuntoisista putkien liitoskohdista. Vesitorni rajoittaa putkistoissa tapahtuvien 
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paineenvaihteluiden aiheuttamaa riskiä. Virtaamat ja paineenvaihtelut pääsevät 

liikkumaan vesitorniin ja tornista ulos, jolloin vesitornin läheisyydessä paineenvaihtelut 

ovat helpommin hallittavissa (Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 26). Vesitornin huoltoja 

tai uusia ominaisuuksia suunnitellessa täytyy huomioida ylävesisäiliön toiminallisuus 

vesijohdon paineenvaihteluiden tasaajana. Tornille uusien pumppujen asentaminen ja 

suljetut johtolinjat lisäävät painepiikkien riskiä. 

2.3.4 Keskipakopumput 

Vesijohtoverkostossa veden liike-energia tuotetaan keskipakopumpuilla. 

Keskipakopumpun rakenteeseen kuuluu moottori, juoksupyörä ja kammio (RIL 124-1-

2003 2003, s. 181). Tässä työssä käytetyt pumput ovat monivaiheisiakeskipakopumppuja 

(kuva 11). Keskipakopumpulle virtaava vesi saa vauhtia juoksupyörältä ja pakottautuu 

kohti pumppukammion ulkokehää ja kohti verkostoa. Verkostoon poistuva vesi saa 

aikaan imun, joka tuo pumpulle uutta vettä. Tässä työssä tarkastellussa Oulunsalon 

vedenpuhdistuslaitoksilla käytössä olevat pumput ovat monivaihepumppuja, joissa on 

sisäänrakennettuna useampi juoksupyörä. Veden virratessa jokaisella juoksupyörällä 

tapahtuu häviöitä.  

 

Kuva 5. Monivaiheisen keskipakopumpun sisällä on useampi juoksupyörä. (Lenntech 

2016, s. 8) 

Affiniteetisääntöjen avulla voidaan määritellä toimintapiste taajuusmuuntajaohjauksella, 

kun pumpun kierrosluku muuttuu (kuva 12). Pumpun toiminta-alueen pysyessä rajatulla 
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alueella hyötysuhde ei laske liian heikoksi ja pumpun käyttöikä ei lyhene tarpeettomasti 

(Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 67). Kuvassa 12 nähdään myös pumpun toimintapiste 

9, jossa pumpun läpivirtaus kasvaa suureksi aiheuttaen kavitaatioriskin. 

 

Kuva 12. Pumpulle suositeltava toiminta-alue. (Pulli, M. & Tammertekniikka 2009, s. 

68) 

2.4 Energiansäästö vesijohtoverkostoissa 

Energiansäästöjä saavutetaan optimoimalla pumppauksen ohjaustapaa tai parantamalla 

pumppausasemien ja vesilaitoksen tekniikkaa (Feldman 2009, s. 85). Tekniikkaa voi 

parantaa muuttamalla pumput taajuusmuuntaja ohjatuiksi, mitoittaa pumput sopimaan 

paremmin virtaamalle tai päivittämällä runkolinjoja. Pumppaustapaa voi muuttaa 

enemmän paineohjatuksi, jolloin pienemmän kulutuksen aikana verkostonpainetasoa 

pidetään pienempänä. 

Tasainen pumppaus auttaa energiansäästöjen optimoinnissa, kun pumppaus voidaan 

suorittaa parhaimman hyötysuhteen alueella ja pumpun käynnistämisessä syntyvät häviöt 

pienenevät. Tasaiseen pumppaukseen pääsemiseksi voidaan hyödyntää ylä- ja 

alavesisäiliöiden kapasiteettia (Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 197).  Tasainen 

pumppaus vähentää vesitornin pinnan mukaan käynnistyvää pumppausta. Tasaisesti 

pumpatessa täytyy silti huomioida vesitornin riittävä veden vaihtuvuus ja vesitornin 

täyttö. Pelkkä vesitornin pinnan mukaan tapahtuva pumppaus vähentää pumppausaikaa, 
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jolloin virtaamat ja häviöt kasvavat. Tasainen pumppaus helpottaa 

vedenpuhdistusprosessien hallintaa ja pidentää pohjavedenottamoiden käyttöikää. 

Paine- ja virtaamaohjattu pumppaus vesijohdossa on vesilaitokselta lähtevän painetason 

ylläpitämistä riippumatta kulutusmäärästä ja virtauksesta. Tavoitepaine auttaa 

vähentämään mahdollisia virtaushäviöitä (Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 203). Pienen 

kulutuksen aikana voidaan vaadittua nostokorkeutta vähentämällä säästää 

pumppauskustannuksissa. 

Kierroslukusäätö on tehokas ja eniten käytetty tapa säästää pumppaukseen kulutettua 

energiaa järjestelmissä, missä vedenkulutus vaihtelee. Mitoitustarkastelun tekeminen jo 

valmiiksi rakennettuun järjestelmään voi paljastaa säästömahdollisuuksia. Muuttuneet 

vesimäärät, pumppujen heikentyneet ominaisuudet, ylimitoitetut pumput ja 

verkostopumppauksen ohjaustavat voivat mahdollistaa verkostopumppauksen 

optimoinnin. (Pulli & Tammertekniikka 2009, s. 209) 

Ilman kertyminen vesijohtoverkostoon lisää vastustusta verkostossa ja siten vaadittua 

staattista nostokorkeutta. Ilman lisäämä vastus lisää turhan työn määrää ja nostaa 

pumppauksien energiakustannuksia.  Verkostossa olevan ilman lisäämä energiankulutus 

voi olla huomattava pidemmällä aikavälillä. (Pulli & Tammertekniikka 2009, s.204) 

Useimmat tavat säästävät jo yksistään energiaa, mutta tehokkaampaan lopputulokseen 

pääseminen vaatii kaikkien osien yhteisvaikutuksien arviointia. Energiansäästöihin voi 

vaikuttavaa myös vesilaitoksen sähkösopimukset. Vesilaitos voi käyttää yö- ja 

päiväsähköä, jolloin verkostopumppauksen painopiste voi siirtyä halvemman yösähkön 

puolelle. Vesilaitoksen puhdistusprosessit taas pyörivät yleensä jatkuva-aikaisesti. 

Vesilaitos ei voi eriyttää verkostopumppaamista ja vedenkäsittelyä, jolloin vesilaitokselle 

edullisin vaihtoehto ei välttämättä ole energiatehokkain vaihtoehto. 



27 

 

3 VESIJOHTOVERKOSTOJEN MALLINTAMINEN 

Vesijohtoverkostoja mallinnetaan tässä työssä EPANET-ohjelmalla ja FCGnet-

ohjelmalla. EPANET on Yhdysvaltojen hallinnon luoma verkostojenmallinnusohjelma. 

EPANET on ilmainen vapaan lähdekoodin ohjelma. FCGnet on puolestaan Finnish 

Consultin Group:n kehittämä EPANET:tiin perustuva vedenjakelun mallinnukseen 

tarkoitettu ohjelma. 

Vesijohtoveden jakelua mallinnetaan tässä työssä verkostossa vesilaitoksen 

alavesisäiliöstä käyttäjäkohtaisiin kulutuspisteisiin (kuva 13). Vesilaitoksen prosessit ja 

pohjavedenottamot on rajattu mallinnuksen ulkopuolelle. Työssä keskitytään 

verkostopumppauksen tarkasteluun.  

 

Kuva 6. Vedenjakeluverkoston rajaus simuloinnissa tapahtuu vesilaitoksen 

alavesisäiliöstä käyttäjäkohtaisiin kulutuspisteisiin. 

Verkostomallinnuksia tehdessä mallinnukseen otetaan yleensä mukaan merkittävimmät 

vesijohdot ja pienemmät vesijohdot jätetään mallinnuksen ulkopuolelle. 

Yksinkertaistettua verkostomallia kutsutaan luurankomalliksi (Ingedult 2003, s. 4). 

Pienempiä vesijohtoja otetaan mallinnukseen mukaan vain, jos ne ovat merkittävässä 

asemassa, kuten yhdistävät kaksi runkolinjaa tai verkostonsilmukkaa. Tässä työssä 

talokohtaiset putkilinjat on jätetty tarkastelun ulkopuolelle ja käytössä ovat tiekohtaiset 

putkilinjat. 
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3.1 Mallinnusohjelma EPANET 

EPANET on mallinnusohjelma, jota voidaan käyttää nesteiden liikkeiden simulointiin 

putkistoissa. EPANET voi mallintaa vedenliikettä paineistetussa vesijohdossa. EPANET 

seuraa vedenliikettä jokaisessa putkessa, painetta jokaisessa solmupisteessä, 

vedenkorkeutta tankeissa, veden ikää verkostossa ja veden kemiallista koostumusta 

simulaation aikana. (United States Environmental Protection Agency 2015). 

EPANET-mallinnusohjelma simuloi verkoston virtaamien ja paineen muutokset halutun 

ajanjakson aikana. Virtaussimuloinnin jälkeen mallinnusohjelma tekee halutut 

vedenlaadun laskelmat, kuten veden iän määrittämisen. EPANET voi visualisoida 

simuloinnissa värikoodeilla virtaamat eri verkostonosissa. EPANET laskee veden 

hydraulisen paineen jokaisessa solmupisteessä vedenpaineen ja solmupisteen korkeuden 

mukaan (Ingedult 2003, s. 2). 

EPANET voi simuloida minkä tahansa kokoista vesijohtoverkostoa. EPANET laskee 

häviöt käyttäen Hazen-Williams, Darcy-Weisbach tai Manningin yhtälöä. EPANET 

huomioi myös pienemmät häviöt, jotka aiheutuvat liitoksista (United States 

Environmental Protection Agency 2015). EPANET:tiin voi määritellä kaavioita, joiden 

avulla ohjelma voi jakaa kulutuksen tai laskea kulutetun sähkönhinnan tunneittain.  

EPANET laskee pumppaukseen käytetyn energian ja sen hinnan. Tässä työssä on käytetty 

häviöiden määrittelyyn Darcy-Weisbach yhtälöä. 

3.2 Pumpun nopeussäätö 

EPANET-mallinnusohjelmalla on tiettyjä heikkouksia, jotka on syytä huomioida. 

EPANET ei ota huomioon taajuusmuuttajan käytöstä johtuvia muuttuvia 

hyötysuhdekäyriä. Kierrosluvun alentuessa EPANET ei muuta hyötysuhdekäyriä 

affiniteettisäännöillä. EPANET määrittelee pumpun hyötysuhteen aina virtaavan veden 

mukaan. EPANET ei huomioi taajuusmuuntajan ja moottorin toimintaa matalammilla 

kierrosnopeuksilla (kuva 14). 
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Kuva 7. Matalammalla kierrosnopeudella EPANET-mallinnusohjelma lukee 

hyötysuhteen pisteestä B oikean hyötysuhteen ollessa korkeampi C. (Marchi & Simpson 

2013) 

Marchi ja Simpson (2013, s. 6) ovat perehtyneet taajuusmuuttajakäyttöisten pumppujen 

hyötysuhteen ongelmaan EPANET:ssä. Ongelman korjaamiseksi he ehdottavat 

affiniteettisäännön lisäämisen EPANET:n lähdekoodiin. Pumpun hyötysuhteen todetaan 

olevan tarkka nopeuden laskiessa 70 % normaalinopeudesta, kun affiniteettisäännöt on 

toteutettu. 

EPANET-mallin verkosto luotiin Oulun Vedeltä saadun putkikartan mukaan. 

EPANET:ssä luotu verkostonpohja siirrettiin FCGnet-ohjelmaan. FCGnet-ohjelmaa 

käytettiin työssä tarkasteltaessa pumppujen taajuusmuuntajakäyttöjä ja niiden 

energiankulutuksen mallintamisessa. FCGnet huomioi affiniteettisäännöt mallinnuksessa 

ja antaa tarkemman kuvan vedenjakeluprosessin energiankäytöstä kuin EPANET.  
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4 OULUNSALON VESIJOHTOVERKOSTO 

Oulunsalo on kuntaliitoksen myötä liittynyt osaksi Oulua. Oulunsalossa vesihuollon 

alueella asuu noin 10 000 asukasta. Vuorokautinen keskimääräinen vedenkulutus alueella 

on 1080 m3. Vesijohtoverkostoon pumpataan vettä kahdesta vesilaitoksesta Kurikasta ja 

Salonselästä. Kaikki käyttövesi saadaan alueen pohjavedenottamoista. 

Vesijohtoverkostoon kuuluu Kurikan 400 m3 ja Salonselän 100 m3 alavesisäiliöt ja 1000 

m3 ylävesisäiliö vesitornilla. Vesilaitosten tuotantokapasiteetti on Kurikassa 80 m3 ja 

Salonselässä 15 m3 puhdasta vettä tunnissa. Oulunsalossa pinnankorkeusvaihtelut ovat 10 

m sisällä (kuva 15), joten erillisiä painepiirejä ei ole tarvittu. 

 

Kuva 8. Oulunsalon kartta. (Metsähallitus, MLL. CGI 2015) 

Oulunsalossa kulutettiin vesihuollon järjestämiseen 705 889 kWh energiaa vuonna 2015. 

Tästä 474 283 kWh kului vesilaitoksilla. Kurikan vesilaitos kulutti 296 257 kW ja 

Salonselän vesilaitos 178 026 kW energiaa vuonna 2015 (kuva 16). Vesitornin 
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energiankulutukseen kuuluu vesihuollon lisäksi operaattorin energiankäyttöä, joka nostaa 

vesitornilla kulutetun energian määrää. 

 

Kuva 9. Oulunsalon vesihuollon energiankulutuksen jakaantuminen vuonna 2015. 

Verkoston ohjaustapa on tarkoitus simuloida mallinnuksessa yöaikaisesta vesitornin 

täytöstä tasaiseen pumppaukseen, jossa päivän kulutus pumpataan tasaisesti 

vesilaitoksilta. Mallinnusta varten on selvitettävä keskimääräinen päivittäinen 

vedenkulutus. Malliin mitoitetaan tasaisella pumppauksella vesitornille pieni 

paineenkorotuspumppu omalla putkellaan, minkä tulisi vähentää vesilaitosten pumppujen 

rasitusta tornin täytön aikana. Vesitornilta vesi virtaa verkostoon päin nykyistä putkilinjaa 

pitkin. Tornin pumpun vaikutuksia voidaan arvioida mallissa, jossa tornilla on tai ei ole 

pumppua. 

Verkoston mallinnusta varten Oulunsalon vesilaitoksilta kerättiin tiedot käytetyistä 

pumpputyypeistä, verkostopumppauksen ohjauksen säädöistä ja mittaustiedot 

verkostosta. Verkostosta saatiin mittausdataa vesilaitoksilta ja vesitornilta. Vesilaitoksilta 

saatiin tieto verkostoon pumpatusta vesimäärästä ja vesitornilta tieto vesitornin 

pinnankorkeudesta ja täyttöasteesta. Salonselässä on kaksi Grundfos CR32-4-2 

verkostopumppua ja Kurikassa kaksi Grundfos CR32-4-2 pumppua ja yksi CR45-4 

pumppu. Oulunsalon järjestelmään tulee mittaustietoa verkoston toimilaitteilta 30 

sekunnin välein. Järjestelmästä saatava raportti ilmoittaa tiedot tunnin välein, jonka avulla 
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selvitettiin verkoston toimintaa keskimääräisen kulutuksen päivänä. Vesijohtoverkoston 

simulointiin tunninvälein tapahtuvat systeemin mittaustiedot ovat riittäviä. 

Oulunsalossa Kurikan vesilaitos on Paine – Paine + Täyttö – Täyttö -ohjauksella, jossa 

vesitornia täytetään yöaikaan. Vesitornin täyttyessä Kurikan vesilaitos siirtyy 

Paineohjaukseen, jossa vesilaitos pitää verkoston painetta yllä. Aamulla verkoston 

kulutuksen kasvaessa ja vesitornin vedenpinnan laskiessa Kurikan vesilaitos siirtyy Paine 

+ täyttö ohjaukseen, jossa verkostoon pumpataan pelkkää paineohjausta suurempi 

vesimäärä. Vesitornin vedenpinnan laskiessa lisää vesitorni siirtyy täyttöohjaukseen, 

jossa verkostoon siirretään vesimäärä, jolla vesitorni täyttyy. Salonselän vesilaitosta 

ohjataan paineohjauksella. Kurikan vesilaitos vastaa suuremmasta kulutuksesta ja 

Salonselän vesilaitos tuottaa käyttöveden verkoston läntisiin osiin. 

Vesilaitosta kiinnosti ohjauksen optimoinnin lisäksi tieto vedenjakajan sijainnista, 

Kylänpuolen runkolinjan rasituksesta, suunnitteilla olevien runkolinjojen vaikutukset ja 

vesitornin veden ikä. Suunnitteilla olevien runkolinjojen lisääminen simulointimalliin 

mahdollistaa niiden vaikutuksien tarkastelun. Vesilaitosta kiinnostavat tiedot ja verkoston 

muutoksien vaikutukset saadaan simulointiohjelmasta. 

4.1 Mallinnuksessa käytetyt verkoston virtaamat 

Mallinnusta varten verkoston tietoja kerättiin tavallisen kulutuksen päivältä tammikuussa 

2016 (kuva 17). Kuvaajasta 17 erottuu selvästi nykyisen ohjaustavan (Paine – Paine + 

Täyttö – Täyttö) virtaamavaihtelut, jossa Kurikan vesilaitoksen virtaama kasvaa yöaikaan 

vesitornia täytettäessä ja laskee aamulla vesilaitoksen siirtyessä paineohjaukseen. 

Salonselän vesilaitoksen ollessa paineohjauksella huomataan Salonselän virtaaman 

pysyvän tasaisina. 
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Kuva 10. Vesilaitoksilta verkostoon pumpattu vesimäärä (m3/h) keskimääräisen 

kulutuksen päivänä. 

Salonselän vesilaitosta ohjataan painesäädöllä. Toteutuneella säädöllä Salonselän 

verkostoon pumppaama vesimäärä vaihteli välillä 5,5 – 9 m3/h. Kurikan vesilaitos on 

tornin täyttöpumppauksella tarkastelujakson alkaessa. Tornin täyttyessä yöaikaan 

Kurikan vesilaitos siirtyy paineohjaukseen yön hiljaisen vedenkulutuksen aikana. 

Paineohjauksella Kurikassa käy yksi pumppu. Veden kulutuksen lisääntyessä ja 

vesitornin pinnan alentuessa Kurikan vesilaitos siirtyy täyttö ja paineohjaukseen, jolloin 

yksi tai kaksi verkostopumppua siirtää verkostoon paineohjausta suuremman vesimäärän. 

Vesitornin pinnan laskiessa Kurikan pumput siirtyvät täyttöohjaukseen ja rupeavat 

täyttämään vesitornia. Pumppujen käyntiaste on Kurikassa määritelty 80 – 100 prosenttiin 

pumppujen maksimivirtaamasta. Kurikassa on myös kolmas pumppu, joka käynnistyy, 

jos Kurikan kaksi pumppua eivät pysty täyttämään vesitornia ja tornin vedenpinta jatkaa 

laskuaan. Tarkastelun aikana Kurikan kolmannen pumpun ei tarvinnut käynnistyä, koska 

Kurikan kaksi pienempää pumppua pystyivät huolehtimaan vesitornin täyttämisestä. 

Pumpatusta vesimäärästä vähennettäessä vesitornin virtaama saadaan verkostokulutus 

selville tuntia kohden. Oulunsalossa muodostuu tarkastelujaksonaikana tyypillinen 

vedenkäyttökuvaaja (kuva 18), jossa aamun tunteina vedenkäyttö on alimmillaan ja 
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kohoaa illasta. Kuvaajasta erottuu myös yönaikainen vesitornin täyttö, jolloin pumpattu 

vesimäärä ylittää selvästi kulutuksen. 

  

Kuva 11. Verkostoon pumpattu (sininen) ja verkostosta käytetty (oranssi) vesimäärä 

keskimääräisen kulutuksen päivänä. 

Vesitornin käyttäminen nähdään vesitornin pinnanmuutoksina ja virtauksena vesitorniin 

(kuva 19). Tietojen pohjalta selviää vesitornin täyttyvän 23:00 – 04:00 välisenä aikana ja 

tyhjentyvän aamun ja illan aikana. 12:00 – 16:00 välisenä aikana verkostoon pumpattavan 

veden määrä on lähellä kulutetun veden määrää, jolloin vesitornin pinnanvaihtelussa ei 

ole suuria muutoksia. Vesitornin vesimäärä väheni hieman tarkastelujakson aikana. 
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Kuva 12. Virtaama vesitorniin keskimääräisen kulutuksen päivänä. Kun virtaama on 

positiivista, torni täyttyy vedestä, ja kun negatiivista, vesi virtaa ulos tornista.  

Vesitornin pinnanmittaustieto värähteli 30 sekunnin mittausvälillä. Tunnin 

tarkasteluvälillä huomasi selvästi tapahtuuko virtaus tornista sisään vai ulos (kuva 20). 

Veden vaihtuvuus vesitornissa päivän aikana on noin 16,6 % vesitornin 

vedentilavuudesta. Vesitornin vedestä vaihtuu päivän aikana noin 153 m3. Vesitornista 

lähtevän veden iäksi saadaan 154 tuntia (6 päivää). 

 

Kuva 20. Vesitornin vesisäiliön pinnanvaihtelu metreinä keskimääräisen kulutuksen 

päivänä. 
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4.2 Mallin rakentaminen 

EPANET-malliin rakennettiin Oulunsalon vesijohtoverkosto Oulun vedeltä saadun 

verkostokartta-aineiston perusteella. Aineistosta saatiin putkien pituudet ja dimensiot 

vastaamaan todellisuutta. Oulun vedeltä saatujen lausuntojen ja maastokäyrien mukaan 

määriteltiin putkien todelliset asennussyvyydet merenpinnantasosta. EPANET-mallissa 

luotua verkostoa käytettiin FCGnet-mallinnusohjelmassa (kuva 21). Ohjelmassa käytetyt 

korot ovat metreinä merenpinnasta. Mallissa on 433 solmua, 498 putkea, kaksi 

vesilaitosta ja yksi vesitorni. 

 

Kuva 21. Oulunsalon vesijohtoverkosto FCGnet-mallinnusohjelmassa. Mustat viivat 

kuvaavat putkilinjoja, mustat pisteet verkoston kulutuspisteitä, mustat nuolet veden 

virtaussuuntia ja vesisäiliöt erottuvat tummansinisellä. 

Oulun vedeltä saatujen käyttöpisteiden vedenkäyttöennusteiden pohjalta koottiin 

vedenkäytölle kulutuspisteitä. Kulutuspisteitä oli yli 2500 kappaletta. Yhdistelemällä 

kulutuspisteitä suhteessa tieverkostoon malliin tuli 281 kulutuspistettä. Oulunsalon 

runkoverkko on 158,9 km pitkä. Malliin rakennettu simuloitu verkosto on 122 km pitkä. 
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Eroa syntyy tonttiliitäntöjen vähemmällä määrällä mallissa. Tonttiliitosten määrän 

vaikutus mallin toimivuuteen on vähäinen liitäntöjen vähäisen virtaaman takia.  

EPANET-malliin syötettiin kulutuspisteisiin kulutus yhtenä lukuna. Vedenkäytön 

jakamisesta tunneittain huolehti kulutuskaavio verkostosta koottujen kulutustietojen 

pohjalta. Kaavio saatiin huomioimalla vesilaitosten virtaus ja virtaustornista tunnin 

välein. Kaavio vastaa kuvasta 18 nähtyä vedenkulutusta. 

Työn painopiste oli tasaisen pumppauksen mallissa, josta tarkasteltiin energiankulutusta, 

verkoston putkihäviöitä, yösähkön vaikutusta, runkolinjojen virtaamia ja vesilaitoksen 

suunnitelmissa olevien runkolinjojen vaikutuksia, veden ikää verkostossa ja vedenjakajan 

sijaintia. Tasaisen pumppauksen mallin tuloksia verrattiin nykyisen pumppaustavan 

tuloksiin. Mallinnuksessa verkoston pumppaustapaa tarkasteltiin myös Paine – täyttö 

ohjauksella ja kahden eritasoisen tasaisen pumppauksen mallilla. Kahden eritasoisen 

pumppauksen mallissa pumppaus oli jaksotettu kahteen 12 tunnin pumppausjaksoon. 

Paine – täyttö ohjaus ja kahden eritasoisen pumppaustavan mallinnuksen tarkoituksena 

oli lisätä vedenvaihtuvuutta vesitornissa. Vedenvaihtuvuutta lisäävissä malleissa 

tarkasteltiin energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja niitä verrattiin nykyisen 

pumppaustavan malliin. 

Simulointiajaksi määriteltiin viisi päivää, jotta mallin stabiilius saatiin selvitettyä. 

Tarkkoja arvoja, kuten veden ikää, tarkasteltaessa simulointiaika nostettiin 30-päivään, 

jotta malli saavutti tasapainotilan. Pumppaustyyppejä ja erilaisia putkilinjoja 

simuloitaessa virtaukset mallissa muuttuivat. Uudet putkilinjat vaikuttivat 

paineohjauksen virtaamiin. Tulosten selventämiseksi mallien paineohjauksia muutettiin 

niin, että virtaukset saatiin vastaamaan paremmin pumppaustyypin alkuperäistä 

virtaamaa.  

Luodun mallin tarkastelusta huomaa, että mallin vedenkulutus on 10,5 % todellista 

tilannetta pienempi. Erosta 7,2 % selittyy verkoston vuotovesillä. Vuotovesi arvio saatiin 

vertailemalla päivittäisen pumppauksen keskiarviota Oulun Vedeltä saatuun vuotuisen 

kulutusennusteen päivittäiskulutukseen. Puuttuva 3,3 % kulutusmäärä koostuu 

yksittäisistä kulutuspisteistä, jotka jäivät kulutuksen yksinkertaistamisessa tarkastelun 

ulkopuolelle. Mallinkulutuksiin lisättiin FCGnet-mallinnusohjelmassa puuttuvaa 
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kulutusta vastaava vesimäärä vuotovesinä, jotta malli vastaisi paremmin todellista 

tilannetta. Taulukkoon 2 on kerätty todellisen ja mallinnetun verkoston tunnuslukuja. 

Taulukko 2. Verkoston tunnuslukuja tavallisen kulutuksen päivältä. 

 Kulutuspisteet 

Pumpattu 

[m3] 

Kulutus 

[m3] 

Vuoto 

[m3] 

Vuoto 

[%] 

Putkikilo-

metrit 

Todellinen 2517 1142,7 1060,3 82,4 7,2 158,9 

Mallinnettu 281 1142,7 1022,3 120,4 10,5 122 

 

Kylänpuolentietä mukailevan vanhan runkovesilinjan tila kiinnosti Oulunsalossa (kuva 

22 punainen katkoviiva). Kurikan vesilaitoksen virtaama jakautuu kahteen runkolinjaan, 

joista toinen myötäilee Kylänpuolentietä. Oulunsalossa on ollut käytössä Papinjärven 

alittava runkovesilinja, joka yhdistää Kurikan vesilaitoksen lähelle vesitornia. 

Papinjärven runkolinja on ollut poissa käytöstä vuodon vuoksi. Oulunsaloon on myös 

suunniteltu uusi runkolinja joka yhdistää Kurikan vesilaitoksen Niemenrannan 

asuinalueeseen tai Salonpäähän. Uudelle runkolinjalle on olemassa kaksi suunnitelmaa 

(kuva 22). 

 

Kuva 22. Oulunsalon vesijohtoverkosto FCGnet-mallinnusohjelmassa ja suunnitteilla 

oleva runkolinja (vasemmanpuoleiset mustat katkoviivat), Papinjärven runkolinja 

(musta katkoviiva järvessä) ja kylänpuolentien runkolinja (punainen katkoviiva). 
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5 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Simulointimallin antaa nykyisen puhtaan veden verkostopumppauksen 

energiankulutuksen osuudeksi Oulunsalon vesihuollon kokonaisenergiankulutuksesta 18 

% (kuva 23). Vesilaitoksilla muualle kuin verkostopumppaukseen kuluu 49 % 

kokonaisenergiankulutuksesta. Malli laski puhdasveden verkostopumppauksien 

osuudeksi energiankulutuksesta 127 000 kWh vuodessa, kun vesilaitosten 

energiankulutus on 350 000 kWh vuodessa.  

 

Kuva 23. Mallinnuksen antama verkostopumppauksen energiankulutus verrattuna 

Oulunsalon vesihuollon kokonaisenergiankulutukseen. 

Nykyisen pumppaustavan mallinnuksen verkostopumppujen sähkönkulutus vaihtelee 8 – 

22 kW välillä (kuva 24). Kuvaajasta erottuu selvästi tornin täytön aikainen 

sähkönkulutuksen nousu. Tasaisen pumppaamisen tarkoituksena on leikata 

sähkönkulutuksen piikki.  
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Kuva 24. Verkostopumppaamisen yhteenlaskettu energiankulutus simuloitaessa 

nykyistä pumppaustapaa. 

Eroteltuina vesilaitosten verkostopumppauksen sähkönkulutus erikseen saadaan parempi 

kuva laitosten pumppaukseen kuluttamasta energiasta (kuva 25). Kuvaajasta huomataan 

Kurikan vesilaitoksen sähkönkulutuksen vaihtelun olevan suurta. Salonselän 

verkostopumppaus kuluttaa vähemmän ja tasaisemmin sähköä. 

 

Kuva 25. Vesilaitosten verkostopumppaamisen energiankulutus simuloitaessa nykyistä 

pumppaustapaa. 

 

Kurikan vesilaitoksen verkostopumppauksen ohjaustapa muutettiin mallissa tasaiseen 

pumppaukseen. Vesitornille sijoitettiin tornia täyttävä pumppu. Ohjaustavassa Salonselkä 

pysyi paineohjauksella ja Salonselän paineohjauksessa huomioitiin verkoston paineen 

alenema, joka syntyi tornia täyttävän pumpun ollessa päällä. Tasaisen pumppauksella 

verkostoon pumpattu vesimäärä pysyi päivän mittaan suhteellisen vakiona. Vesilaitosten 
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verkostoon pumppaama vesimäärä näkyy punaisella (kuva 26). Salonselän vesilaitoksen 

tuotto on myös eritelty myös omaksi kuvaajakseen, jota luetaan oikeanpuoleiselta y-

akselilta. Salonselän pysyessä paineohjauksella nähdään laitoksen virtaaman pysyessä 

lähellä vakiota ja ainoa verkostoon pumpattavan veden vähäinen vaihtelu tulee 

Salonselän vesilaitokselta. 

 

Kuva 26. Verkostoon pumpattu (punainen) ja verkostosta käytetty (musta) vesimäärä, 

simuloitaessa tasaista pumppaustapaa. Salonselän virtaama (sininen) eriteltynä myös 

omana kuvaajanaan, jota luetaan oikeanpuoleiselta y-akselilta. 

Tasaisella pumppaamisella sähkönkulutuksesta on leikkautunut pois illan ja yön aikainen 

kulutuspiikki ja aamun aikainen sähkönkulutus on noussut (kuva 27). Energiankulutuksen 

lasku yöaikaan selittyy rasituksen siirtymisellä vesitornia täyttävälle pumpulle. 

Vesitornille asennettavan pumpun vaikutus sähkönkulutukseen on eritelty kuvassa 

erikseen. 
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Kuva 27. Verkostopumppaamisen energiankulutus tasaisen pumppaustavan 

simuloinnissa. 

Vesilaitosten verkostopumppauksen sähkönkulutukset omina kuvaajinaan näkyvät 

kuvassa 28. Kurikan vesilaitoksen sähkönkulutus asettuu lukemaan 9 – 10,5 kW/h. 

Salonselän verkostopumppauksen energian kulutus pysyy suunnilleen samana, mutta 

senkin taso on laskenut. Verkostopumppaamisen energiankulutuksesta tasaisella 

pumppaustavalla Kurikan vesilaitoksen osuus on 75 % ja Salonselän vesilaitoksen osuus 

25 %. 

 

Kuva 28. Vesilaitosten verkostopumppaamisen energiankulutus eriteltynä tasaisella 

pumppaamisella. 

Vertaamalla verkostopumppaamisen sähkönkulutusta nykyisen ohjaustavan antamaan 

sähkönkulutukseen selviää tasaisen pumppauksen alentavan verkostopumppauksen 

sähkönkulutusta 6 %. Kurikan sähkönkulutuksen tasaantumisen vaikutus (6 % säästöistä) 
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on 54 % ja Salonselän energiankulutuksen osuus säästöistä on 46 %. Osa 

energiankulutuksesta siirtyi vesitornia täyttävälle pumpulle. Tilanne, jossa tornilla oli 

pumppu, alensi energiankulutusta 2 % verrattuna tilanteeseen, jossa tornilla ei ollut 

pumppua. Tasainen pumppaus alensi mallinnuksessa verkoston painetasoa 1 mVp (metriä 

vesipatsasta) nykyiseen painetason mallinnukseen verrattuna.  

5.1 Verkoston putkihäviöt 

Tarkasteltaessa verkoston putkihäviöitä huomataan häviöiden muuttuvan 

pumppausmäärien mukaan. Virtausmäärä ja virtausnopeus kasvavat tornia täytettäessä, 

jolloin putkihäviötkin kasvavat. Aamulla laitosten virtaamien ollessa vähäisiä myös 

putkihäviöt laskevat. Mallinnetun verkoston putkihäviöiden päivittäinen keskiarvo 

verkostopumppaamiseen kulutetusta energiasta on 8,5 ‰.  

Tarkasteltaessa verkostoa tarkemmin huomataan putkistohäviöiden muodostuvan 

pääosin Kurikan vesilaitokselta lähtevissä linjoissa. Kurikan runkovesilinjojen 

haaroittumisen jälkeen putkihäviöt vähenevät. Kurikan vesilaitoksen runkovesilinjat ovat 

liian ahtaita nykyisille virtauksille ja aiheuttavat putkihäviöitä. Tasaisella pumppauksella 

verkoston putkihäviöt tasoittuvat. Yöllä tornia täyttävän pumpun käydessä verkoston 

painetaso muuttuu. Painetason muutoksen vuoksi virtausnopeudet kasvavat ja putkihäviöt 

kasvavat tasaisella pumppauksella yöaikaan. Putkihäviöiden päivittäinen keskiarvo 

verkostopumppaamiseen kulutetusta energiasta laskee 0,3 ‰ tasaisella pumppaamisella 

suhteessa nykyiseen pumppausmalliin (kuva 29). 
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Kuva 29. Verkoston putkihäviöt tasaisella (punainen) ja nykyisellä (sininen) 

pumppaustavalla. 

5.2 Yösähkön vaikutus energialaskuun 

Mallinnuksesta saadaan verkostopumppaamisen energiankulutuksen jakaantuminen 

päivän mittaan. Oulun veden maksaessa tasasähköä, saadaan arvio yösähköön siirtymisen 

vaikutuksista. Päiväsähkön hinnan arvioitiin nousevan 8 % ja yösähkön laskevan 16 % 

nykyisestä hintatasosta. Nykyisessä mallissa päivällä kuluu 60 ja yöllä 40 % 

verkostopumppaukseen kulutetusta energiasta. Yösähköön siirtyminen laski 

sähkönkulutuksen hintaa 2 % nykyisellä pumppaustavalla. Tasaisella pumppaustavalla 

energian kulutus oli laskenut 6 % ja sähkön kulutus jakaantunut tasaisemmin päivälle. 

Tasaisella pumppauksella verkostopumppaukseen kului päivällä 63 ja yöllä 37 % 

verkostopumppaukseen kulutetusta energiasta. Tasaisen pumppaustavan mallinnuksessa 

yösähköön siirtyminen toi lisäsäästöjä 1 %.  

Yösähkön vaikutuksia voidaan mallinnuksessa arvioida vain verkostopumppaamisen 

osalta. Sähkönhinnan vaikutuksia on arvioitu työssä suppeasti. Tarkempaa arvioimista 

varten tarvittaisiin tietoa laitosten kokonaisenergiankulutuksen jakaantumisesta. 

Mallinnuksen perusteella ei voida sanoa onko yösähkö edullisempi vaihtoehto koko 

laitoksen kannalta, mutta se on suuntaa-antava verkostopumppauksen osalta. 
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5.3 Kylänpuolentien runkolinja 

Kurikan vesilaitoksen virtaama jakautuu simulointimallissa kahteen runkolinjaan (kuva 

30). Kylänpuolentien runkolinjan virtaama on hieman suurempi. Nykyisen 

pumppausmallin virtaamat rajoittuvat putkissa arvoihin 10 – 30 m3/h riippuen mikä 

ohjauskomento Kurikan vesilaitoksella on aktiivisena.  

 

Kuva 30. Kurikan vesilaitoksen virtaamat jakautuvat tasaisesti kahteen runkolinjaan 

nykyisessä mallissa. 

Tasaisen pumppauksen ohjaustavalla Kurikan virtaamat jakautuvat yhä samassa 

suhteessa runkolinjoihin (kuva 31). Kylänpuolentien runkolinjan virtaama asettuu 20 

m3/h ja Lentokentän pohjoispuolen runkolinjan virtaama 18,5 m3/h. Lentokentän 

pohjoispuolen runkolinjan virtaamaa rajoittaa runkolinjan supistuessa 110 mm 

halkaisijan kokoiseksi putkeksi Papinjärven itäpuolella. 
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Kuva 31. Kurikan vesilaitoksen virtaamien jakaantuminen tasaisella pumppaustavalla. 

Kylänpuolentien runkolinjanpainetasoa tarkasteltaessa erottuu vesitornin täytön aikainen 

virtaaman ja paineennousu linjassa nykyisellä pumppaustavalla. Kylänpuolentien 

runkolinjan paine pysyy 50,5 – 52,5 mVp:ssä. Tasainen pumppaus alentaa 

Kylänpuolentien runkolinjan painetta 1 mVp ilman vesitornin paineenkorotuspumppua. 

Tornia täyttävän pumpun käynnistyessä luo pumppu verkostonpuolelle imua. Tornin 

pumpun käydessä verkoston paineenalenema erottuu Kylänpuolentien runkolinjassa 4 – 

5 mVp paineenalenemana (kuva 32).  

 

Kuva 32. Kylänpuolentien runkolinjan paineprofiili tasaisella (punainen) ja nykyisellä 

(sininen) pumppaustavalla. 
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5.4 Suunnitteilla olevan runkolinjan ja Papinjärven runkolinjan 

vaikutukset 

Papinjärven alittavan runkovesilinjan vaikutuksia pystyttiin arvioimaan lisäämällä 140 

mm putkilinja simulointimalliin ja tarkastelemalla muutoksia virtaamissa ja 

energiankulutuksissa. Kurikan vesilaitoksen virtaamien jakautuminen kolmeen 

runkolinjaan nykyisellä pumppaustavalla selviää kuvasta 33. Kylänpuolentien 

runkolinjassa huomataan 10 m3/h virtaaman lasku ja Lentokentän pohjoispuolen 

runkolinjan virtaama laski 4 m3/h. Virtaamat siirtyivät Papinjärven runkolinjaan. 

 

Kuva 33. Kurikan vesilaitoksen virtaamien jakautuminen kolmeen runkolinjaan 

nykyisellä pumppaustavalla. 

Tasaisen pumppaamisen mallissa huomataan Papinjärven runkolinjan ja Kylänpuolentien 

runkolinjan virtaamien tasoittuvan yhtä suuriksi noin 14 m3/h. Lentokentän pohjoispuolen 

runkolinjan virtaama asettuu 11 m3/h. Tasaisella pumppaamisella Kurikan virtaamat 

jakautuvat kolmeen runkolinjaan samassa suhteessa kuin kuvassa 33. Papinjärven 

alittavan runkovesilinjan lisääminen malliin alensi energiankulutusta. Vuotuinen 

verkostopumppaamisen energiankulutus aleni mallinnuksessa 9 %, mistä 3 % tuli 

Papinjärven runkolinjan myötä.  

Tarkasteltaessa putkihäviöitä Papinjärven runkolinjan sisähalkaisijan piti olla 225 mm ja 

Kurikasta tulevan runkolinjan sisähalkaisija 250 mm, jotta painehäviöt kyseisissä 

linjoissa tasaantuivat alle 4 ‰ vesitornin täytönaikaisilla suuremmilla virtaamilla. Pelkkä 

suuri runkolinja Papinjärvessä jakoi virtaamat epätasaisesti. Virtaamat saatiin 
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tasoittumaan paremmin, kun Papinjärven runkolinjan sisähalkaisija oli 200 mm ja 

Kylänpuolentien ja Lentokentän pohjoispuolen runkolinjojen sisähalkaisijat 180 mm. 

Putkistohäviöt laskivat runkolinjojen kokoa kasvattamalla lukuun 6,4 ‰ (laskua 2,1 ‰). 

Putkilinjojen ahtaus ei ole suuri ongelma, koska virtaamat eivät kasva huomattavan 

suuriksi. 

Uusi putkistohäviö 6,4 ‰ kertoo verkostossa olevan vielä ahtautta. Yhdeksi 

putkistohäviöitä nostattavaksi tekijäksi paljastui Salonselän runkolinja Lassinkylän 

kohdalla. Lassinkylässä sisähalkaisijaltaan olevat 110 mm ja 63 mm putkilinjat 

yhdistyvät yhdeksi 90 mm sisähalkaisijaltaan olevaksi linjaksi, mikä nostaa 

putkistohäviöitä. Lassinkylän 90 mm sisähalkaisijaltaan oleva putkilinja on jo 

vesilaitoksen suunnitelmissa muutettu 110 mm sisähalkaisijan putkilinjaksi. 

Vesilaitoksella suunnitteilla oleva 160 mm sisähalkaisijan runkolinja Kurikasta 

Niemenrannan asuinalueelle otettiin simuloinnissa käyttöön. Uuden runkolinjan myötä 

nykyisellä ja tasaisella pumppaustavalla verkostopumppauksen energiankulutus laski 3 

%. Verkoston väljyys kasvoi uuden putkilinjan ansiosta, jolloin suurempien virtauksien 

putkistohäviöt laskivat (kuva 34). Nykyinen pumppaustapa ja tasainen pumppaustapa 

olivat yhtä tehokkaita, kun uusi runkolinja tai papinjärven runkolinja otettiin 

simuloinnissa käyttöön. Alkuperäiseen tilanteeseen (kuva 29) verrattuna eri 

pumppaustapojen erot ovat selvästi pienempiä. 

 

Kuva 34. Putkihäviöt tasaisella (punainen) ja nykyisellä (sininen) pumppaustavalla 

uusien runkolinjojen kanssa. 
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5.5 Salonselän pienemmän virtaaman pumpun vaikutukset 

Salonselkään muutettiin mallissa virtausmäärään paremmin sopiva pumppu. Salonselän 

uusi pumppu alensi tasaisella pumppausmallilla energiankulutusta 9 % (kuva 35). Jos 

Salonselän uusi pumppu otettiin käyttöön ennen muita verkoston optimointeja, oli sen 

vaikutus suurempi. Salonselän uusi pumppu alensi energiankulutusta ensimmäisenä 

optimointikohteena 12 %. 

 

Kuva 35. Verkostopumppaamisen energiankulutus, kun Salonselässä on pienemmän 

virtaaman (10 m3/h) pumppu. 

5.6 Veden ikä verkostossa 

Tarkasteltaessa veden ikää Oulunsalon vesijohtoverkostossa huomattiin vesitornin 

vaikuttavan huomattavasti veden ikään verkoston osissa, joihin vesitorni tarjoaa 

käyttövettä. Simuloinnissa vesitornin veden ikä alkoi nollasta ja tasaantui 25 päivän 

mallinnuksen jälkeen. Mallinnuksessa vesitornin veden ikä asettui nykyisessä mallissa 

välille 220 – 240 h. Veden ikä tornin juurella tornin täytönaikana laskee 10 tuntiin. 

Mallinnuksen mukaan vesitornista verkostoon tuleva vesi on noin 10 päivää vanhaa vettä. 

Mallinnus antaa vesitornin veden iäksi 100 tuntia (3,75 päivää) suuremman arvon kuin 

vesilaitoksen oma-arvio (6 päivää). Osa vesitornista verkostoon tulevasta vedestä ei ehdi 

kulutukseen, jolloin vesitornista tullutta vettä pumpataan takaisin torniin täytön aikana. 
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Mallista tarkasteltiin veden ikää kolmessa pisteessä: Salonpään koulun kohdalla, joka saa 

vetensä Salonselästä, Pitkänkankaankoulun kohdalla, joka on lähellä vesitornia ja 

Kirkonkylänkoulun kohdalla, joka sijaitsee lähellä verkoston oikeaa reunaa. 

Pitkänkankaan koulunkohdalla verkoston veden ikä vaihtelee 9 – 18 h välillä (kuva 36). 

Salonpäänkoulun kohdalla verkoston veden ikä vaihtelee 30 – 60 h välillä. Salonpään 

verkostossa veden ikää nostaa nykyisessä mallissa hetkellisesti virtaussuunnanmuutos, 

jolloin osa vedestä tulee Oulunsalon keskustansuunnasta. Pitkänkankaalla veden ikä 

vaihtelee 10 - 18 h välillä. Illasta Pitkänkankaan verkostoon tulee vettä vesitornista, 

jolloin verkoston veden ikä nousee. Pitkänkankaalla verkoston veden ikä laskee 

aamuyöstä 8 tuntiin, kun vesitornia täytetään. Kirkonkylänkoulun kohdalla verkoston 

veden ikä vaihtelee 10 – 14 tunnin välillä. Kirkonkylänkoulu on lähellä Kylänpuolentien 

runkolinjaa, jolloin veden ikä ei nouse korkeaksi. 

 

Kuva 36. Nykyinen veden ikä verkostossa Pitkänkankaan koulun kohdalla. 

Tasaisella pumppauksella Salonpäänkoulun kohdalla verkoston veden ikä vaihtelee 40 – 

45 h välillä. Salonpään koulun kohdalla veden iän nousu on laskenut Salonselän hieman 

suuremman virtaaman myötä, jolloin Oulunsalon keskustan suunnasta virtaa vähemmän 

vettä Salonpäähän. Pitkänkankaalla veden ikä vaihtelee 10 - 23 h välillä. Illasta 

Pitkänkankaan verkostoon tulevan vesitornin veden vaikutus on noussut tasaisella 

pumppaustavalla. Kirkonkylänkoulun kohdalla verkoston veden ikä vaihtelee 10 – 14 

tunnin välillä, joten Kirkonkylänkoulun veden ikään tasaisella pumppauksella ei ole 

vaikutusta (kuva 37). Tasaisella pumppauksella vesitornin veden ikään ei ollut 

vaikutuksia. 
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Kuva 37. Veden ikä verkostossa Kirkonkylän koulun kohdalla tasaisen pumppaamisen 

mallissa. 

Putkistohäviöitä tarkasteltaessa tehdyt putkikokojen muutokset muuttivat 

putkistovirtaamia, jotka vaikuttivat veden ikään verkostossa. Salonpään suuremmat 

putkilinjat tasoittivat Salonpään koulun kohdalla veden iän 38 – 42 tuntiin. 

Kylänpuoltentien virtaaman hieman laskiessa Kirkonkylän koululla veden ikä vaihteli 15 

– 20 tunnin välillä. 

Vesihuoltolaitoksen henkilöstö ei pitänyt vesitornin veden ikää (10 päivää) hyvänä. He 

pyysivät simulointia tilanteesta, jossa vesitornin veden ikä olisi alle 3 päivää. Vesitornin 

veden ikään pystyy helpoiten vaikuttamaan vedenvaihtuvuutta lisäämällä tai vesitornissa 

pidettävää vesimäärää vähentämällä.  

Vedenvaihtuvuutta lisättiin mallintamalla pumppaus 12 h jaksoissa, jolloin 11:30 – 23:30 

pumpattiin verkostoon vähemmän vettä ja yöllä/aamulla enemmän. Veden vaihtuvuus 

lisääntyi vesitornissa 42 %:iin. Laskennallisesti vesitornin vesi vaihtui alle 2,5 päivässä. 

Mallinnuksen huomioidessa takaisinvirtausta vesitornin veden ikä asettui alle 5 päivään 

(noin 110 h). Pumppauksen jaksottaminen kahteen pumppausjaksoon madalsi 

verkostopumppauksen energiankulutusta nykyiseen verrattuna 8 – 12 %. Suuri 

epävarmuus energiankulutuksen säästöissä tuli mallinnettaessa eri pumppausmääriä. Kun 

Kurikan virtausmäärät kasvoivat yöllä/aamulla yli 62,5 m3/h käynnistyi kolmas pumppu, 

jolloin energiankulutus lisääntyi. Virtausmäärien huipun ollessa kurikassa hieman yli 56 

m3/h asettui verkostopumppaamisen energiansäästö 8 – 12 %. Pumppauksen 
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jaksottaminen kahteen pumppaustasoon tuo tarkastelukohteessa 2 – 6 % suuremmat 

verkostopumppauksen energiansäästöt kuin tasaisen pumppauksen malli. 

Toinen vaihtoehto oli muuttaa nykyistä pumppausmallia vaihtamaan enemmän vettä 

vesitornissa. Tämä onnistui muuttamalla Kurikan vesilaitoksen nykyistä Paine – Täyttö 

+ Paine – Täyttö ohjaustapaa Paine – Täyttö ohjaustavaksi. Ohjaustavalla tornia täytettiin 

11,5 h ja tornin vedenpinta vaihteli välillä 3,5 – 5 metriä. Veden vaihtuvuus 

vedentilavuudesta asettui 30 prosenttiin. Vesitornin veden ikä asettui alle 5 päivään ja 

verkostopumppauksen energiankulutus laski 2,5 % (kuva 38). 

 

Kuva 38. Vesitornin veden ikä nykyisellä ja kahden eritasoisen tasaisen pumppaustavan 

simuloinnilla simulointiajan ollessa 26 päivää. 

5.7 Vedenjakaja 

Mallinnuksessa verkoston vedenjakajaksi muodostui Niemenrannan asuinalue, joka on 

lentokentänpuolella Hailuodontietä (kuva 39). Asuinalue saa osan vedestään Kurikan 

vesilaitokselta ja osan Salonselän puolelta. Suuren kulutuksen ja tornin täytön aikaan 

vedenjakaja siirtyy länteen Varjakantien ja Hailuodontien risteykseen. Vedenjakaja 

siirtyy suurimmaksi osaksi Salonpään kulutuksen muuttuessa. Niemenrannan 

läheisyydessä ei sijaitse muita suuria vedenkäyttöalueita, jolloin Salonselän virtaamien ja 

verkostokulutuksen vaihdellessa voi vedenjakaja siirtyä useamman kilometrin. 
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Tasaiseen pumppaukseen siirryttäessä vedenjakaja ei muutu. Malleissa, joissa vesitornilla 

on pumppu, luo tornin pumppu käynnistyessään imua verkostoon, jolloin niemenrannan 

suunnasta siirtyy vettä vesitornille (punainen nuoli kuvassa 39). Vesitornin vedeniän 

madaltamista mallinnettaessa vesitornin pumppu kävi 12 h tuntia päivästä, jolloin 

vesitornille virtasi vettä Salonselästä enemmän verrattuna muihin malleihin. 

Pumppauksen jaksottuessa 12 h jaksoihin vesitornille virtasi Salonselän vettä hiljaisen 

kulutuksen aikaan keskiyöstä aamukuuteen.  

 

Kuva 39. Oulunsalon vesijohtoverkosto FCGnet-mallissa. Vedenjakaja niemenrannassa 

(keskimmäinen punainen alue), suuren kulutuksenaikana vedenjakaja siirtyy 

Salonpäähän (vasemman puoleinen punainen alue) ja vesitornin pumpun käydessä 

hiljaisen kulutuksen aikana virtaus vesitorniin (punaiset nuolet). 

5.8 Tulosten analysointi 

Simuloitaessa energiansäästökohteiden vaikutuksia huomattiin säästökohteiden 

vaikuttavan toisiinsa. Lopullinen energiansäästö pysyi samana, mutta eri säästökohteiden 

tuoma osuus riippui energiansäästökohteiden käyttöönottojärjestyksestä. Simuloitaessa 

nykyistä ja uutta mallia, optimointikohteiden käyttöönotto muutti virtauksia ja siten myös 

energiankulutuksia. Painesäätöjä jouduttiin muuttamaan uusien runkolinjojen myötä. 

Saadut säästöt olivat lopulta eri pumppaustavoilla yhtä suuria. 
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Tuloksista selviää Kurikan vesilaitoksen osuuden olevan suurempi 

verkostopumppaamisen energiankulutuksesta. Tarkempi analysointi osoittaa Kurikan 

toimivan pumppukäyrän optimialueella ja Salonselän toimivan pumppukäyrän 

optimialueen ulkopuolella. Salonselän pumput ovat ylimitoitettuja pumpattuun 

virtaamaan nähden. Kurikassa ja Salonselässä toimivien pumppujen parhaimman 

hyötysuhteenalue on virtaamalla 25 – 30 m3/h. Kurikassa virtaukset ja pumppujen 

optimikäyttö osuvat hyvin yhteen. Salonselässä virtaamien ollessa 5,5 – 9 m3/h 

pumppauksen hyötysuhde ajautuu pois optimialueelta. Virtaamien ollessa pieniä 

ylimitoitettu pumppu voi kuumeta ja sen käyttöikä lyhentyä.  

Mallinnusskenaario näyttää verkostopumppauksen energiankulutuksen pienenevän 6 % 

tasaisen verkostopumppaamisen myötä. Vesihuollon kokonaisenergiankulutuksesta 

säästöjen osuus on noin 1 %. Säästöistä noin 54 % tulee Kurikan, 45 % Salonselän 

sähkönkulutuksen pienenemisestä ja 1 % verkostohäviöiden pienenemisestä. 

Pumppaustyypin muuttaminen tasaiseen pumppaamiseen ei laskenut verkoston 

painetasoja merkittävästi. Painetasoista huomattiin keskimäärin 1 mVp lasku. Ainoastaan 

tornia täyttävän pumpun ollessa käynnissä painetaso verkostonpuolella laskee 5 mVp. 

Vesitorni pitää tehokkaasti yllä painetasoa verkostossa. Suuremmilla painetasonlaskuilla 

verkostopumppaamisessa olisi saavutettu suuremmat säästöt. 

Verkoston putkistohäviöiden osuus oli Varjakasta ja Kurikasta lähtevissä putkissa suuri 

suuremmilla virtaamilla. Kyseisissä kohdissa vesijohtoverkosto on ahdas verrattuna 

virtaavaan vesimäärään, kun vesitornia täytetään. Papinjärven alittava runkolinja, 

Kurikka – Niemenranta runkolinja ja tasainen pumppaus madalsivat Kurikan 

putkistohäviöitä. Papinjärven alittava runkolinja tarjoaa yhteyden Kurikan vesilaitokselta 

suoraan vesitornille. Papinjärvenrunkolinja alensi verkostopumppaamisen 

energiankulutusta 3 % ja Kurikka – Niemenranta runkolinja 3 % tasaisella 

pumppaustyypillä. Säästöt riippuivat tarkastellusta pumppausmallista. 

Tarkastellussa vesijohtoverkostossa vesitornin vedentilavuus oli suuri verrattuna 

kulutukseen. Suuri vesitornin vedentilavuus aiheutti pienellä vedenvaihtuvuudella 

vesitornin veden ikääntymistä. Tasainen pumppaus ei muuttanut vesitornin 

vedenvaihtuvuutta tarkastellussa verkostossa. Vesitornin veden vaihtuvuutta pystyttiin 



55 

 

lisäämään pumppaustyyppiä muuttamalla Paine – täyttö tai kahden virtaustason 

ohjaustapaan. Kahden eritasoisen tasaisen pumppauksen malli alensi vedeniän 

vesitornissa 10 päivästä 4,6 päivään, joka sai aikaan 8 – 12 % suuruiset 

verkostopumppauksen energiansäästöt. Nykyisen pumppaustavan muuttaminen Paine – 

Täyttö -ohjaukseen laski vesitornin vedeniän myös 4,6 päivään ja toi säästöjä 2 – 3 %. 

Salonselän uusi pumppu alensi verkostopumppaamisen sähkönkulutusta 8,5 – 11 % 

riippuen missä järjestyksessä optimointivaihtoehtoja toteutettiin. Suurin hyöty 

Oulunsalon verkostopumppaamisen optimoinnissa saavutetaan Salonselän pumpun 

uusimisella. Salonselässä on nykyisin käytössä kaksi samanlaista pumppua, jotka 

vuorottelevat. Uusimisessa toinen pumpuista voidaan vaihtaa uuteen, jota käytetään. 

Toinen pumppu voi pysyä varapumppuna, jolloin sen uusimiseen ei ole kiirettä. 

Työn tuloksia tarkasteltaessa epäselvyyttä voi aiheuttaa eri muuttujien vaikutukset 

toisiinsa. Työssä tarkasteltiin ainoastaan tavallisen kulutuksen päivää. Viikonloput ja 

kansalliset lomapäivät voivat vaikuttaa vaadittavaan verkoston ajotapaan lisäämällä tai 

supistamalla päivittäistä kulutusta. Mallinnuksessa tarkastellut säästökohteet näkyvät 

taulukossa 3. Tarkemmat taulukoinnit löytyvät liitteistä 1 – 4. Suurimmillaan mallinnus 

antoi 25 % säästöt verkostopumppauskustannuksissa. Kyseisessä mallinnuksessa oli 

mukana: 

-Vesitornilla oma pumppu  

-Papinjärven alittava putkilinja käytössä 

-Kurikan ja Niemenrannan välinen uusi putkilinja käytössä 

-Kurikan vesilaitokselta pumpattiin vettä verkostoon kahdella eritasoisella virtaamalla 

-Salonselän paineohjauksessa huomioitiin torninpumpun aiheuttama verkostonpaineen 

aleneminen 

-Salonselässä otettiin käyttöön virtaamaan sopiva pumppu  
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Taulukko 3. Säästöt eri pumppausmalleilla verrattuna nykyiseen pumppausmalliin. 

Nykyisen 

pumppauksen malli 

Tornilla ei 

Pumppua 
 

Papinjärven 

runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä pienempi 

pumppu 

KW/y 126000  115800 111900 99500 

Säästö %   8 11 21 

Säästö kW/y   10200 14100 26500 

Tasaisen 

pumppauksen malli 

Tornilla ei 

Pumppua 

Tornilla 

pumppu 

Papinjärven 

runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä pienempi 

pumppu 

KW/y 120700 118100 116100 114400 102200 

Säästö % 4 6 8 11 20 

Säästö kW/y 5300 7900 9900 13400 25100 

Paine – Täyttö 

ohjaus 

Tornilla ei 

Pumppua 
 

Papinjärven 

runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä pienempi 

pumppu 

KW/y 122900  113300 112900 100800 

Säästö % 2  10 10 20 

Säästö kW/y 3100  12700 3300 25200 

Tasainen pumppaus 

12 h jaksoissa 

Tornilla ei 

Pumppua 

Tornilla 

pumppu 

Papinjärven 

runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä pienempi 

pumppu 

KW/y 126600 112400 107800 104900 94800 

Säästö % -1 11 14 17 25 

Säästö kW/y -600 13600 18200 21100 31200 
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Oulunsalossa vesihuollon koko energiankulutuksesta 18 % prosenttia kuluu 

verkostopumppaukseen. Ohjaustavan muuttamisella ja tornille asennettavalla pumpulla 

saavutettiin mallinnuksessa 6,0 % vuotuiset säästöt suhteessa verkostopumppaamisen 

energiankulutukseen. Tornin pumpun vaikutus säästöistä on 1,1 % vuodessa. Tasaisen 

pumppaamisen tuomien säästöjen osuus vesihuollon koko energiankulutuksesta on 3 % 

(kuva 40). Työssä ei ole huomioitu pohjavedenottamoiden kaivopumppuja, joiden tekemä 

työ voidaan laskea verkostopumppaukseen, jolloin kuvaajassa verkostopumppaamisen 

osuus nousisi ja vesilaitoksien osuus laskisi. Tasainen pumppaus auttaa hallinnoimaan 

myös pohjavedenottamoiden kaivopumppuja ja vesilaitoksen puhdistusprosesseja, jolloin 

saadut säästöt nousevat. 

 

Kuva 40. Tasaisen pumppaamisen tuomien säästöjen osuus Oulunsalon vesihuollon 

kokonaisenergiankulutuksesta. 

Työssä tarkastellut tasaisen pumppaamisen, Papinjärven runkolinjan, Kurikka-

Niemenranta runkolinja ja Salonselän virtaamaan sopivampi pumppu laskivat kaikki 

verkostopumppaukseen käytettyä energiaa (kuva 41). Kuvassa 41 verkoston optimointi 

on toteutettu järjestyksessä: Tasainen pumppaus, Papinjärveen runkolinja ja Salonselkään 
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uusi pumppu. Kuvasta nähdään optimointivaihtoehtojen suuruusluokka, joista 

Papinjärven runkolinjalla on vähäisin ja Salonselän uudella pumpulla suurin vaikutus. 

 

Kuva 41. Säästöjen osuus verkostopumppaamisesta tasaisen pumppaamisen mallissa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tasainen pumppaustapa oli nykyistä pumppaustapaa selvästi energiatehokkaampi. 

Energiatehokkuuden tuomat hyödyt tasoittuivat otettaessa käyttöön suunnitteilla olevia 

runkolinjoja. Verkostopumppaamisen siirtämistä tasaiseen pumppaukseen on perusteltua 

saaduilla säästöillä. Tarkastelukohteessa on kuitenkin suositeltavampaa käyttää kahden 

tasaisen pumppaustason mallia tai Paine – Täyttö – ohjausta, koska ne lisäävät vesitornin 

vedenvaihtuvuutta. Veden ikä vesitornissa laski kyseisillä pumppaustavoilla 4,6 päivään 

alkuperäisestä 10 päivästä. Veden ikää voidaan vielä laskea alentamalla vesitornin 

vedenmäärää. Vesitornissa olevan veden iästä johtuen Kurikassa olisi suositeltavaa siirtyä 

Paine – Täyttö ohjaukseen tai kahden eri tason tasaisen pumppaamisen malliin ja 

vesitornille kannattaisi sijoittaa paineenkorotuspumppu.  

Kohteissa, joissa vesitornin veden ikä ei aiheuta ongelmaa voi tasainen pumppaus olla 

tehokkain vaihtoehto. Kohteen vesitornin vedentilavuus tulisi olla päivittäistä käyttöä 

pienempi. Pelkän energiankulutuksen laskemisen lisäksi veden puhdistusprosessia on 

helpompi hallita ja pohjavedenottamoiden käyttöikä pitenee, kun vesilaitoksilta 

pumpataan tasaista vesimäärää. Vesitorneilla, joissa vesimäärä on pienempi suhteessa 

kulutukseen, ei veden vaihtuvuus aiheuta suurta ongelmaa. Matalammilla vesitorneilla 

vesitornille asennettavan paineenkorotuspumpun vaikutukset voivat olla pienempiä. 

Korkeammissa vesitorneissa, kuten tarkastelunkohteena olleessa verkostossa, vesitornille 

asennettavan pumpun vaikutukset ovat suurempia. 

Työssä käytetyt pumppujen hyötysuhteet olivat pumppuvalmistajien ilmoittamia 

hyötysuhteita uusille pumpuille. Käytössä olevien pumppujen hyötysuhteet voivat laskea 

kulumisen seurauksena. Etenkin Salonselän pumput ovat voineet kulua ja hyötysuhde 

laskea. Pumppuvalmistaja ilmoitti pumppujen hyötysuhdekäyrän voivan laskea jopa 2 %. 

Työssä saavutetut prosentuaaliset säästöt ovat merkittäviä. Tarkastellun verkoston 

pumppauskustannukset ovat pieniä suhteessa Oulun veden kokonaiskuluihin, jolloin 

verkosto-optimoinnin säästöt eivät ole suuria rahallisesti. Työn tulokset nousevat 

merkittäviksi, jos optimointia laajennetaan muihin verkostoihin Oulun alueella. 
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Pelkästään Oulun kaupunkialueen vesijohtoverkostosta saadut säästöt voivat olla 20-

kertaisia tähän työhön verrattuna. 

Mallin tarkkuudessa on parantamisen mahdollisuuksia. Mallinnuksessa käytetyt 

pumppujen paineohjaukset ovat Salonselässä todellisia painesäätöjä hieman pienemmät. 

Salonselässä alavesisäiliöltä pumpataan vettä verkostoon suodatuksen läpi, joka nostaa 

todellisen tilanteen paineasetusta mallinnetusta. Vesilaitoksilla käytettyjä painesäätöjä 

käyttämällä mallinnus antoi todellisuutta suuremmat virtaamat. Mallinnuksessa käytettiin 

matalampia painesäätöarvoja, jotta virtausmäärät vastaisivat paremmin todellisia 

virtausarvoja. Mallinnusta voidaan tarkentaa kentällä tehtyjen paineen- ja 

virtausmittausten perusteella. Mallinnuksessa myös yksittäisille vedenkuluttajille, kuten 

kouluille, käytettiin samaa kulutuskaaviota kuin muihin kohteisiin. Mallia voitaisiin 

tarkentaa luomalla oma kulutuskaavio julkisille rakennuksille ja toimistotiloille. 

Malliin voidaan lisätä pohjavedenottamoiden kaivopumput, jolloin pohjavedenottamot 

toimisivat mallissa vesilähteinä ja alavesisäiliöt voitaisiin muuttaa mallinnuksessa 

vesilähteistä vesisäiliöiksi. Kaivopumppujen huomioiminen antaisi kuvaa 

pohjavedenottamoiden nykyisestä käyntiasteesta ja miten tasainen pumppaaminen 

parantaisi kaivopumppujen käyttöä. Pohjavedenottamot huomioiva malli antaisi 

tarkemman kuvan kokolaitokseen vaikuttavista verkostopumppauksen säästöistä, jotka 

voivat olla nykyistä simulointia suurempia. 

Tulevaisuudessa vesijohtoverkostoa saneerattaessa olisi suositeltavaa vaihtaa tilalle 

isompia putkikokoja Lassinkylään runkolinjan ahtauden ja putkihäviöiden vuoksi. 

Vesilaitoksen suunnitelmissa on jo 90 mm sisähalkaisijaltaan olevan linjan uusiminen 

sisähalkaisijaltaan 110 mm linjaksi. Kurikassa lähtevä runkovesilinja on ollut 

paljastuneena hiekkaharjun eroosion myötä, jolloin pienemmät putkikoot ovat voineet 

suojella vesijohtoja jäätymästä suurempien putkivirtauksien ansiosta. Vesijohto on 

sittemmin peitetty.  
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7 YHTEENVETO 

Tämän työn tavoitteena oli muuttaa vesijohtoverkoston pumppausohjelman ajotapaa 

yöaikaisesta vesitornin täytöstä tasaisen pumppaamisen malliin ja tutkia ajotapojen 

vaikutuksia pumppauksen energiatehokkuuteen. Työssä tutkittiin myös muita 

verkostopumppauksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten suunnitteilla 

olevia uusia putkilinjoja, joiden vaikutukset kiinnostivat vesilaitoksen käyttöhenkilöstöä. 

Työtä varten kerättiin verkoston mittaustietoja tavallisen kulutuksen päivän ajalta. 

Verkostosta kerätyn mittaustiedon ja Oulun Vedeltä saadun verkostokartta-aineiston 

perusteelta luotiin verkostopumppauksen simulaationmalli. Mallia käytettiin 

tutkimuskysymyksien selvittämiseen. 

Työssä todettiin tasaisen pumppaamisen mallin olevan energiatehokkaampi vaihtoehto 

yöaikaiseen vesitornin täyttöön verrattuna esimerkkikohteessa. Tasaisen pumppaamisen 

ajotapa ja vesitornin oman pumpun lisääminen toi verkostopumppaukseen säästöjä 6 – 8 

%, mutta nykyisen pumppaustapa saavutti tasaisen pumppaustavan tehokkuuden, kun 

uusia putkilinjoja lisättiin malliin. Tasaisen verkostopumppaaminen ei merkittävästi 

alentanut vesijohtoverkoston painetasoja vaan vesitorni piti tehokkaasti yllä painetasoa 

verkostossa. Verkoston painetaso aleni 5 mVp ainoastaan vesitornia täyttävän pumpun 

ollessa päällä. 

Vesitornin veden vaihtuvuus osoittautui esimerkkikohteessa vähäiseksi. Pumppaustapaa 

muuttamalla 12 tunnin tasaisen pumppauksen jaksoihin veden vaihtuvuus vesitornissa 

kasvoi 25 % ja veden ikä jäi alle 5 päivään. Veden ikää voi vielä laskea vähentämällä 

vesimäärää vesitornissa. Suurimman yksittäisen hyödyn verkostopumppaamisen 

optimointiin tuloksien perusteella antaa Salonselän pumpun uusiminen virtaukseen 

paremmin sopivaksi pumpuksi. 

Tasainen pumppaustapa voi tarjota tehokkaimman pumppaustavan, kun vesitornin 

vesisäiliö ei ole suuri verrattuna kulutukseen (Tilavuudeltaan alle päivittäisen 

kulutuksen). Suuremmilla vesitornin vesisäiliön tilavuuksilla veden ikä vesitornissa 

nousee ja tarvitaan enemmän vettä vaihtavia pumppausohjauksia. Energiasäästöjen 

lisäksi tasainen pumppaustapa helpottaisi veden puhdistusprosessien hallintaa. Työn 
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tulokset nousevat merkittäviksi, jos tarkastelu ulotetaan muihin vesijohtoverkostoihin. 

Pelkästään Oulussa vesijohtoverkoston pumppaustavan optimointi voisi tuoda 20-

kertaiset säästöt esimerkkikohteeseen verrattuna. 
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LIITTEET: 

Liite 1. Taulukot nykyisestä ja tasaisesta pumppausmallista 

Taulukko nykyisestä pumppausmallista 

 Nykyinen  
Papinjärven 
runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 
runkolinja 

Salonselässä Pienemmän 
virtaaman pumppu 

kW/d 345 317 336 273 

KW/y 126000 115800 111900 99500 

e/d 37 34 33 29 

e/y 13500 13400 12000 10700 

Säästö %  8 11 21 

Säästö 
kW/y 

 10200 14100 26500 

Säästö 
e/y 

 1100 1500 2800 

 

Taulukko tasaisesta pumppausmallista 

 
Tornilla ei 
pumppua 

Tornilla 
pumppu 

Papinjärven 
runkolinja 

Kurikka-
Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä 
Pienemmän virtaaman 

pumppu 

kW/d 331 323 318 308 276 

KW/y 120700 118100 116100 112500 100900 

e/d 36 35 34 33 30 

e/y 13000 12700 12500 12100 10900 

Säästö 
% 

4 6 8 11 20 

Säästö 
kW/y 

5300 7900 9900 13400 25100 

Säästö 
e/y 

500 900 1100 1400 2700 
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Liite 2. Taulukko nykyisestä ja tasaisesta pumppausmallista vesitornin veden 

vaihtuvuudella 

Taulukko nykyisestä pumppausmallista vesitornin veden vaihtuvuudella 

 
Nykyinen 

uusi 
Papinjärven 
runkolinja 

Kurikka-Niemenranta 
runkolinja 

Salonselässä Pienemmän 
virtaaman pumppu 

kW/d 337 310 309 276 

KW/y 122900 113300 112900 100800 

e/d 36 33 33 30 

e/y 13200 12200 12100 10800 

Säästö % 2 10 10 20 

Säästö 
kW/y 

3100 12700 13100 25200 

Säästö 
e/y 

300 1300 1400 2700 

 

Taulukko tasaisesta pumppausmallista vesitornin veden vaihtuvuudella 

 
Tornilla ei 
pumppua 

Tornilla 
pumppu 

Papinjärven 
runkolinja 

Kurikka-
Niemenranta 

runkolinja 

Salonselässä 
Pienemmän virtaaman 

pumppu 

kW/d 347 308 295 287 260 

KW/y 126600 112400 107800 104900 94800 

e/d 37 33 32 31 28 

e/y 13600 12100 11600 11300 10200 

Säästö 
% 

-1 11 14 17 25 

Säästö 
kW/y 

-600 13600 18200 21100 31200 

Säästö 
e/y 

-100 1400 1900 2200 3300 

 


