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Diplomityössä tarkasteltiin kiintoaineen sedimentoitumisen ja ilman muodostumisen 
vaikutuksia paineviemärin energiankäyttöön ja toimintavarmuuteen. Tavoitteena oli 
löytää kaksilinjaiselle paineviemärille energiankäytöltään mahdollisimman tehokas 
pumppaustapa siten, että ilman muodostuminen ja kiintoaineen sedimentoituminen ovat 
hallinnassa. Tapauskohteena työssä oli Mikkelin Vesilaitoksen vanhalta Kenkäveron-
niemen puhdistamolta uudelle Metsä-Sairilan puhdistamolle rakennettava siirtolinja.  

Pumppaus on jäteveden siirrossa suurin yksittäinen energiankuluttaja, minkä vuoksi 
paineviemärin energiankäytön optimointi keskittyi parhaan mahdollisen pumppaustavan 
selvittämiseen. Pumppauksen energiankulutusta tarkasteltiin mallinnusohjelmalla. Taa-
juusmuuttajaohjatun pumppauksen todettiin tuovan säästöjä perinteiseen on-off-
pumppaukseen nähden. Tulovirtaaman ollessa keskimääräisellä tasolla kahden pumppu-
linjan ja kahden paineputken käyttö olisi energiankäytöltä edullisin tapa jäteveden siir-
toon, mutta tällöin pumpun kierrosluku putoaa liian alhaiseksi ja jäteveden virtausnope-
us ei ole paineputkessa riittävä viemärin huuhtomiseen ja ilman kuljettamiseen. Ilman 
poistumisen ja sedimentoitumisen hallinnan vuoksi on siis järkevämpää suorittaa jäte-
veden siirto pienillä ja keskimääräisillä virtaamilla käyttäen yhtä pumppulinjaa ja yhtä 
paineputkea.   

Ilman muodostuminen ja kiintoaineen sedimentoituminen vaikuttavat olennaisesti pai-
neviemärin hydrauliseen toimintaan. Molemmat tekijät pienentävät paineviemärin kapa-
siteettia aiheuttaen pumppauksen energiankulutuksen nousua. Ilman kertymisen ja kiin-
toaineen sedimentoitumisen aiheuttamien vaaratilanteiden seurauksia ovat lisäksi myös 
materiaalivahingot ja ympäristön pilaantuminen jätevesivuotojen seurauksena. Kiintoai-
neen sedimentoituminen voi aiheuttaa myös hajuhaittoja ja terveysriskejä tulopump-
paamon työntekijöille.  

Ilman kertymisen, kiintoaineen sedimentoitumisen ja pumppuvikojen aiheuttamien ris-
kien todettiin kohteessa olevan hyväksyttävällä tasolla. Paineviemärin riskienhallinta ja 
vaaratilanteiden havaitseminen perustuu poikkeavien tilanteiden huomaamiseen ja no-
peaan reagointiin, mikä vaatii ammattitaitoa viemärilaitoksen työntekijöiltä. Metsä-
Sairilan siirtolinjan hyvään toimintavarmuuteen vaikuttaa olennaisesti siirtolinjan to-
teuttaminen kaksilinjaisena, jolloin toisen linjan pettäessä on toinen linja vielä käytettä-
vissä.  
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Master’s Degree Programme in Environmental Engineering and Energy Tech-
nology 
Major: Water and Waste Engineering 
Examiners: Development Manager Saila Kallioinen, Docent Riitta Kettunen 
 
Keywords: pressure sewer, energy consumption, sedimentation, air formation, 
operation reliability  

Effects of sedimentation and air formation to pressure sewer’s energy consumption and 
operation reliability were analyzed in this thesis.  The aim was to find the most energy 
effective  pumping  model  for  a  pressure  sewer  consisting  of  two  lines  so  that  air  for-
mation and sedimentation are in control. The subject of the case study was a new pres-
sure sewer line which will be constructed from the Mikkeli Waterwork’s old 
Kenkäveronniemi wastewater treatment plant to the new Metsä-Sairila plant.  

Pumping is the most energy consumptive part of wastewater transfer. Therefore, the 
energy optimization was focused on finding the optimum pumping model. The energy 
consumption of pumping was analyzed with modeling software. Variable speed control 
was discovered to save energy in comparison with traditional on-off-control. With aver-
age flow rate more energy effective pumping model would be using two pump lines and 
two pressure sewers for wastewater transfer but in that case the flow velocity in the pipe 
is not sufficient for flushing and air transportation. From the transportation of air and 
sediments point of view it is advisable to carry out the wastewater transfer using one 
pump line and one pressure sewer.  

Air formation and sedimentation affect hydraulic performance of pressure sewer. Both 
factors reduce the capacity of pressure sewer thus increasing the pump energy consump-
tion. Moreover, hazardous events caused by air formation and sedimentation results 
material damage and environmental pollution. Sedimentation can also cause odour 
problems and health risk for the employee of the pumping station.  

The risks of air accumulation, sedimentation and pump faults were found to be at ac-
ceptable level for the analyzed case study. The risk management and the detection of 
hazardous events of pressure sewer are based on observation of abnormal situations and 
on quick reaction. This requires professional ability from the sewerage system employ-
ees. The pressure sewer line of Metsä-Sairila is constructed by two lines which signifi-
cantly increases the operational reliability because if the other line is out of use the 
wastewater can still safely be transferred to the treatment plant by using the second line.    
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1. JOHDANTO 

Jäteveden käsittelyä on alettu keskittämään suurempiin ja tehokkaimpiin yksiköihin, ja 
pieniä jätevedenpuhdistamoita on viime vuosien aikana suljettu paljon. Jäteveden käsit-
tely suuremmissa puhdistamoissa parantaa puhdistustulosta ja vähentää jäteveden pur-
kupaikkojen määrää sekä vesistökuormitusta. Tämä muutos jäteveden käsittelyssä on 
luonnollisesti johtanut myös uusien, pidempien jäteveden siirtolinjojen rakentamiseen.  

Viemäreiden on perinteisesti ajateltu toimivan vain jäteveden kuljettajina, mutta tutki-
mukset ovat osoittaneet, että myös viemärissä tapahtuu kemiallisia ja biologisia proses-
seja, jotka vaikuttavat jätevedenpuhdistamolle saapuvan jäteveden laatuun. Näiden pro-
sessien merkitys korostuu erityisesti kuivien kausien aikana, jolloin viemärin hydrauli-
nen toiminta hidastuu. Viemärin kemialliset ja biologiset prosessit tapahtuvat yhdessä 
tai useammassa faasissa: suspendoituneena vesifaasissa, biofilmissä, sedimentissä ja 
viemärin ilmassa. (Hvitved-Jacobsen et al. 2002) 

Pitkät siirtolinjat ovat yleensä suurelta osin paineviemäreitä, joissa jätevesi saadaan 
liikkeelle pumppaamalla. Siirtolinjan pituudesta riippuen jätevettä voidaan joutua 
pumppaamaan useita kertoja jäteveden siirron aikana. Siirtolinjojen toimintaan liittyy 
toiminnallisia haasteita, jotka on huomioitava linjojen suunnittelussa ja mitoituksessa. 
Näitä haasteita ovat muun muassa paineolosuhteiden ja paineiskutilanteiden hallinta, 
ilman muodostumiseen liittyvät kysymykset, kiintoaineen sedimentoitumisen hallinta ja 
viemärihajujen torjunta. (Karttunen & Heikkinen 2010) Ilman muodostumisen ja pois-
tumista paineellisissa johtolinjoissa on tutkittu erityisesti Hollannissa, jossa maanpinnan 
topografian tasaisuuden vuoksi joudutaan käyttämään paljon pumppaamista vesien siir-
rossa (Pothof 2011). Kiintoaineen sedimentoitumisen osalta tutkimukset ovat alun perin 
kohdistuneet sedimentoitumisen tarkasteluun joissa ja myöhemmin näitä tietoja on hyö-
dynnetty sedimentoitumisen tarkasteluun viettoviemäreissä (De Sutter et al. 2003). 

Ilmastonmuutoksen torjunta yhdistää eri valtiot maailmanlaajuisesti toisiinsa Yhdisty-
neiden kansakuntien (YK) kautta. Ensimmäinen ilmastonmuutosta koskeva puitesopi-
mus laadittiin vuonna 1992 ja sitä täydennettiin vuonna 2015 Pariisin ilmastosopimuk-
sella. Ilmastonmuutoksen torjunnassa merkittävässä roolissa on kasvihuonekaasupäästö-
jen, kuten hiilidioksidin vähentäminen. Suomessa kasvihuonepäästöt ovat olleet 2010-
luvulla vähenemään päin, mutta paine lukujen saamiseksi aina vain alaspäin suuri. (Ti-
lastokeskus 2016) Jäteveden siirrossa kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttaa jäteveden 
pumppaus, joten pumppauksen energiankäytön kehittäminen on sekä taloudellisesti että 
ilmastollisesti tärkeä asia (Robert Eckard Consulting 2008).   
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Energiakustannukset ovat merkittävä yksittäinen osatekijä pumpun elinkaaren aikana, 
mikä käsittää kaikki kustannukset pumpun ostamisesta sen käytön aikaisiin kustannuk-
siin ja aina pumpun hävittämiseen saakka. Energiatehottomalla pumpulla pumpun ener-
giakustannukset voivat ylittää sen elinkaaren aikana hankintakustannukset 4-20-
kertaisesti riippuen pumppaussovelluksesta ja käyttöajasta. (Nolte 2004) Pumppauksen 
energiaoptimoinnin kehittäminen on kuitenkin haastavaa, koska jätevedenpumppaamol-
le ei saavu vettä tasaisesti vuorokauden aikana. Energiatehokkuuden kannalta pumppu-
jen ohjaussysteemin tulisikin osata tunnistaa ja vastata vuorokauden aikaisiin virtaama-
vaihteluihin. (Ostojin 2011) 

Jäteveden siirron toteuttamisessa on aina myös läsnä ympäristö- ja terveyskysymykset. 
Jätevesivuodot voivat aiheuttaa merkittävää ympäristön pilaantumista etenkin, jos vuo-
dot tapahtuvat pohjavesialueilla tai muuten maisemallisesti herkissä ympäristöissä. Tie-
tyissä tilanteissa jätevesivuodot voivat aiheuttaa vaaraa myös ihmisten terveydelle tai 
yleiselle viihtyisyydelle. (Karttunen et al. 2004) Jäteveden siirron järjestämisessä ja sii-
hen tehtävissä investoinneissa on aina huomioitava suunniteltavaan systeemiin liittyvät 
ympäristö- ja terveysriskit ja riittävällä asiantuntemuksella analysoitava, kuinka nämä 
riskit voidaan parhaiten hallita (WHO 2016).    

Tässä diplomityössä tarkastellaan paineviemärin toiminnallisista haasteista ilman muo-
dostumisen ja kiintoaineen sedimentoitumisen vaikutuksia paineviemärin toimintaa. 
Työssä tarkastellaan jäteveden pumppaamon energiankäytön optimointia pumppauksen 
ohjauksen avulla huomioiden ilman kertymisen ja kiintoaineen sedimentoitumisen vai-
kutukset paineviemärin toimintaan. Työn tavoitteena on löytää energiankulutukseltaan 
optimaalinen ajotapa paineviemärilinjaan siten, että ilman kertyminen ja kiintoaineen 
sedimentoituminen on hallinnassa. Työssä arvioidaan myös ilman muodostumisen, kiin-
toaineen sedimentoitumisen ja pumppujen toiminnan vaikutuksia paineviemärin toimin-
tavarmuuteen riskinarvioinnin kautta.     

Työn päälukuja ovat teoreettinen tausta, tutkimusmenetelmät ja -aineisto, tulokset ja 
niiden tarkastelu ja johtopäätökset. Luvun 2 eli teoreettisen taustan alussa tarkastellaan 
yleisesti paineviemärin ja pumppujen toimintaa sekä pumppauksen energiankäytön op-
timointia. Tämä jälkeen perehdytään kiintoaineen sedimentoitumisen muodostumiseen 
ja vaikutuksiin viemäriverkostossa sekä keinoihin sedimentoitumisen tarkasteluun. Kir-
jallisuusosion loppu keskittyy jäteveden siirron toimintavarmuuteen vaikuttuvien teki-
jöiden tarkasteluun. Luvussa 3 esitellään työssä käytetyt tutkimusmenetelmät. Kirjalli-
suusosiossa esitettyjä teorioita sovelletaan työn Case-kohteena olevaan Mikkelin Metsä-
Sairilan siirtolinjan toiminnallisuuden tarkasteluun. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

Tässä luvussa luodaan kokonaiskuva työn takana olevasta teoriasta. Luvussa esitetään 
keskeiset kaavat jäteveden siirron energiankäytön kannalta, esitellään taustoja ilman 
muodostumisen ja kiintoaineen sedimentoitumisen takana sekä tarkastellaan, kuinka 
nämä tekijät voivat vaikuttaa jäteveden siirtoon. Luvun lopussa käydään läpi jäteveden 
siirron toimintavarmuuden hallintaa. 

2.1 Jäteveden siirtolinja 

Jäteveden siirron tarkoituksena on viemärivesien johtaminen verkostosta tai verkosto-
osasta kauempana sijaitsevalle jätevedenpuhdistamolle. Vesihuoltolain 1. luvun 1§:n 
mukaan viemäröinti täytyy järjestää vaarattomasti turvaten ihmisten terveys ja ympäris-
tönsuojelu (Vesihuoltolaki 119/2001, 1 §). Kuvassa 1 on esitettynä periaatekuva jäteve-
den siirrosta kotitalouksilta ja teollisuudesta jäteveden puhdistamolle. 

 

Kuva 1. Jäteveden siirto kotitalouksista ja teollisuudesta jäteveden käsittelyyn (mukail-
len Hvitved-Jacobsen et al. 1999)   

Viemärijärjestelmä on vuorovaikutuksessa sekä jätevedenpuhdistamon että purkuvesis-
tön kanssa. Jäteveden siirron aikana viemärissä tapahtuu massansiirtoa vesifaasin ja 
viemärin pinnalle muodostuvan biofilmin ja pohjalle laskeutuvan sedimentin sekä ilman 
välillä mikrobiologisten prosessien seurauksena. Viemärijärjestelmän ensisijaisena ta-
voitteena on johtaa jätevedet jätevedenpuhdistamolle, mutta rankkasateiden tai muiden 
häiriöiden aikana jätevettä voi päästä käsittelemättömänä ylivuodon kautta ympäristöön. 
(Hvitved-Jacobsen et al. 1999) 

Viemärijärjestelmässä johdetaan kotitalouksista ja teollisuudesta peräisin olevien jäte-
vesien lisäksi myös hulevesiä, salaojavesiä ja tahattomasti viemäriin kertyneitä vuoto-
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vesiä. Hulevedet ovat suhteellisen puhtaita sateesta ja lumen sulamisesta muodostuvaa 
vettä. Vuotovedet pääsevät viemäriin maaperästä vuotavien putkiliitosten, särkyneiden 
putkien, huokoisten putkenseinämien tai vioittuneiden tarkastuskaivorakenteiden kautta. 
Vuotovedet aiheuttavat kapasiteettiongelmia viemäriverkostossa ja jätevedenpuhdista-
moilla sekä mahdollisesti ylivuotoja. Viemäröinti voidaan järjestää joko erillisviemä-
röintinä tai sekaviemäröintinä. Erillisjärjestelmässä on omat viemäriverkot kotitalouksi-
en ja teollisuuksien jätevesille sekä hule- ja salaojavesille. Sekajärjestelmässä on vain 
yksi viemäriverkko, johon kaikki jätevedet kerätään. (Karttunen et al. 2004) 

Jäteveden siirtolinja koostuu vuorottelevista paineviemäri- ja viettoviemäriosuuksista ja 
pumppaamoista (Karttunen & Heikkinen 2010). Viettoviemärissä vesi kulkee paino-
voimaisesti, kun taas paineviemärissä vesi saadaan liikkeelle pumppaamalla. Jäteveden 
pumppaus viemäriverkostossa on välttämätöntä silloin, kun jätevedet halutaan johtaa 
vedenjakajien yli, maasto on tasainen, viemärilinja on pitkä tai vesistönalitustilanteissa. 
Näissä tilanteissa pumppaamon ja paineviemärin rakentaminen voi olla edullisempaa 
kuin syvälle kaivettu viettoviemäri. (Karttunen et al. 2004)                                                                                                                      

Pitkissä siirtolinjoissa paineviemäriosuuksien merkitys korostuu, koska jätevettä ei ole 
mahdollista siirtää jätevedenpuhdistamolle pelkästään painovoiman avulla. Tavallisesti 
jätevesi johdetaan ensin viettoviemäreissä jätevedenpumppaamolle ja edelleen paine-
viemärissä jätevedenpuhdistamolle (Karttunen & Tuhkanen 2003). Yksinkertaistettuna 
jäteveden siirtolinjan paineviemäriosuus rakentuu pumppaamoiden imualtaista ja pum-
puista, paineviemäriputkesta ja paineviemäriputken varusteluista, kuten erilaisista vent-
tiileistä, puhdistusaukoista ja putkiliittimistä (Kreissl 2008).  

2.2 Paineviemärin mitoitus 

Tässä luvussa esitellään painviemärin mitoituksessa huomioitavia tekijöitä. Luvussa 
esitellään viemäriputken ja pumppujen mitoituksen keskeiset periaatteet ja kaavat.   

2.2.1 Viemäriputken mitoitus 

Virtaavan veden energia koostuu kineettisestä energiasta, paine-energiasta ja potentiaa-
lienergiasta. Näiden energioiden summaa voidaan kuvata kaavalla: 

+ + ,          (1) 

jossa He on kokonaisenergia (m), h on putken maantieteellinen korkeus (m), p on put-
kessa oleva paine (kN/m2),  on veden tilavuuspaino (kN/m3), v on veden virtausnopeus 
(m/s) ja g on putoamiskiihtyvyys (m/s2). Lisäksi kaavassa termi 

  



5 

 h kuvaa veden potentiaalienergiaa painoyksikköä kohti. 

   kuvaa veden kineettistä energiaa ja se ilmaisee vesipatsaan korkeuden met-

reinä vesipatsasta. Tätä kutsutaan myös nopeuskorkeudeksi. 
  kuvaa veden paine-energiaa painoyksikköä kohti. Tätä kutsutaan myös paine-

korkeudeksi. 

Suljetussa putkessa virtauksen kokonaisenergia on vakio. Tällöin kahden eri tarkastelu-
pisteen välille voidaan kirjoittaa seuraava yhtälö, jota kutsutaan Bernoullin yhtälöksi: 

+ + + + ,      (2) 

jossa  hf on putkessa tapahtuva virtaushäviö tarkastelupisteiden 1 ja 2 välillä. (Chin 
2007) Virtaushäviöihin perehdytään tarkemmin luvussa 2.3.1. 

Vesihuollossa virtaamalla tarkoitetaan liikkuneen nestetilavuuden määrää aikayksikössä 
eli esimerkiksi m3/s tai l/s. Virtaama voidaan jakaa avouoma- tai putkivirtaukseen. 
Avouomavirtauksessa vesi liikkuu vapaasti avonaista uomaa pitkin, kun taas putkivirta-
us tapahtuu suljetussa putkessa ja lähtökohtaisesti oletetaan, että putki on täynnä. Paine-
viemäreiden osalta voidaan siis keskittyä putkivirtauksen tarkasteluun. (Chin 2007) 

Paineviemärin mitoitusta varten tarvitaan tieto jäteveden mitoitusvirtaamasta. Muita 
mitoitusehtoja ovat viemärin kapasiteetti eli putken riittävä halkaisija mitoitusvirtaaman 
johtamiseen, putkimateriaalien asettamat vaatimukset ja viemäröintitavan vaikutus. 
Maaston korkeuserot on otettava huomioon pumppaamoiden mitoituksessa ja pumppu-
jen valinnassa, jotta tarvittava nostokorkeus saavutetaan. Viemäreiden mitoituksessa on 
huomioitava tulevaisuuden kasvuennusteet ja normaalisti viemäri mitoitetaan 20–40 
vuoden kuluttua esiintyvän suurimman tuntivirtaaman mukaan. (Karttunen & Heikkinen 
2010) 

Paineviemärin koko ja mitoitettava virtausnopeus valitaan aina tapauskohtaisesti, mutta 
tavoitearvona pidetään virtausnopeutta 1 m/s. Virtausnopeus paineviemärissä ei saa pie-
nimmällä pumppausteholla olla alle 0,7 m/s, koska tällöin viemärin huuhtoutuvuus 
heikkenee. Virtausnopeus mitoitusvirtaaman pumppaustilanteessa saadaan laskettua 
kaavalla:  

 = ,           (3) 

jossa v on virtausnopeus (m/s),  Qmit on jäteveden mitoitusvirtaama (m3/s)  ja A on put-
ken poikkileikkausala (m2). (Chin 2007; Karttunen & Heikkinen 2010) Jäteveden voi-
daan katsoa olevan kokoonpuristumatonta, jolloin seuraava jäteveden virtaamaa kuvaa-
va jatkuvuusyhtälö on voimassa: 
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= =         (4) 

Jatkuvuusyhtälön mukaan jäteveden virtaama on halkaisijaltaan samankokoisen putken 
jokaisessa kohdassa sama, ellei vettä oteta välillä putkesta pois. Viemärin putkikoon 
muuttaminen vaikuttaa näin virtausnopeuteen virtaaman pysyessä vakiona. (Chin 2007) 

Mitoituksessa virtausnopeudelle paineviemärissä sallitaan tietty vaihteluväli. Pieniko-
koisille, halkaisijaltaan 100–300 mm vaihteluvälinä käytetään virtausnopeutta 1,0–1,3 
m/s maksimipumppauksella. Suuremmilla, halkaisijaltaan yli 400 mm viemäreillä voi-
daan harkita tästä korkeampia virtausnopeuksia 1,4–1,5 m/s, koska viemärin koon kas-
vaessa nostokorkeuden merkitys vähenee loivan painehäviökäyrän takia. (Karttunen & 
Heikkinen 2010) Suurilla virtausnopeuksilla hydrauliset voimat kasvavat kuitenkin suu-
rissa viemäreissä vaikeammin hallittavaksi virtauksen muutostilanteissa (Niiranen 
2016).  

2.2.2 Pumppujen valinta 

Keskipakopumput ovat vesihuoltotekniikassa tärkein pumpputyyppi. Jäteveden pump-
pauksessa käytetään joissain sovelluksissa myös ruuvipumppuja. Keskipakopumppu 
koostuu siivekkeellisestä juoksupyörästä, akselista, juoksupyörää pyörittävästä mootto-
rista ja paikallaan olevasta pumppukammiosta. Juoksupyörä on laakeroitu pumppu-
pesään, jonka ulkosivua kiertää paineputken lähtökierukka. Keskipakopumpun toiminta 
perustuu pumpun akselille tuodun mekaanisen energian muuttaminen hydrauliseksi 
energiaksi juoksupyörässä. Pumpun imujohdossa vallitsee alipainetilanne, jonka johdos-
ta uutta vettä virtaa pumpulle veden poistuessa pumpulta. Vedellä on suuri liike-energia 
sen lähtiessä pumpulta. Pumpun pesän muodon on tarkoitus muuntaa juoksupyörällä 
aikaansaatu liike-energia mahdollisimman täydellisesti paine-energiaksi. (Karttunen et 
al. 2004; Chin 2007)  

Pumpun valitaan vaikuttaa mitoitusvirtaama eli pumpulta vaadittava tuotto, pumpulta 
vaadittava nostokorkeus sekä pumpun teho ja hyötysuhde. Pumppaussysteemi voidaan 
jakaa imu- ja painepuoleen. Imupuoli on pumpun ja vedenottotason välinen puoli ja 
painepuoli pumpun ja nostotason välinen puoli. Pumpun nostokorkeus tarkoittaa korke-
useroa imutasosta painetasoon. Kokonaisnostokorkeus voidaan esittää kaavalla. (Hauser 
1995; Karttunen & Tuhkanen 2003): 

= + = + + + ,     (5) 

jossa Hi on imukorkeus, Hsi on staattinen imukorkeus, Hvi on imupuolen painehäviö, Hp 
on pumpun painekorkeus, Hsp on staattinen painekorkeus ja Hvp on painepuolen paine-
häviö. Kokonaisnostokorkeus voidaan jakaa kuvan 2 mukaisesti staattiseen ja dynaami-
seen nostokorkeuteen. Staattinen nostokorkeus kuvaa pumppaussysteemin pysyvää nos-
tokorkeutta, johon kuuluu pumppaussysteemin korkeus- ja paine-erot. Dynaaminen nos-
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tokorkeus tarkoittaa pumppaussysteemin häviöiden aiheuttamaa nostokorkeutta, joka 
pumpun on voitettava. (Hauser 1995; Karttunen & Tuhkanen 2003)  

 

Kuva 2. Nostokorkeuksien määräytymien pumppaussysteemissä (mukaillen Hauser 
1995) 

Pumpun hyötysuhteella kuvataan pumpun ottaman ja sen luovuttaman tehon suhdetta. 
Hyötysuhteen avulla arvioidaan, kuinka hyvin pumppu pystyy muuntamaan mekaanisen 
energian hydrauliseksi energiaksi. Pumpun ottama ja luovuttama teho saadaan kaavoil-
la: 

,            (6) 

,         (7) 

joissa Pi on pumpun ottama teho (kW),  on pumpun kulmanopeus (r/s), T on pumpun 
moottorin pumppuun aiheuttama vääntömomentti (Nm), Po on pumpun luovuttama teho 
(kW) ja  on veden tilavuuspaino (kN/m3). Pumpun hyötysuhde p voidaan tällöin il-
moittaa seuraavasti: 

= =          (8)   

Pumppaukseen tarvittava teho riippuu osittain hydraulisesta tehosta, joka tarvitaan säi-
lyttämään tietty virtaama putkessa ja pumpun suorituskyvystä muuttaa sähköteho hyö-
dylliseksi hydrauliseksi energiaksi. Pumppauksen kokonaishyötysuhteeseen vaikuttaa 
itse pumpun hyötysuhteen lisäksi pumppaussysteemiin kuuluvien muiden komponent-
tien hyötysuhteet, jolloin kokonaishyötysuhde voidaan ilmaista seuraavasti:  

= ,      (9) 
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jossa  on pumppauksen kokonaishyötysuhde, Ph on tarvittava hydraulinen teho, Pa 
pumppauksen ottama teho, m on moottorin hyötysuhde, r virtaaman sääntelyn hyö-
tysuhde, t on voimansiirron hyötysuhde ja muut on muiden komponenttien hyötysuh-
teet. Pumppauksen kokonaishyötysuhteen ollessa monen eri komponentin tulo heikentää 
yhdenkin komponentin huono hyötysuhde pumppauksen kokonaishyötysuhdetta. (Nes-
bitt 2006) 

Pumpun ominaiskäyrien avulla voidaan tarkastella tietyn pumpun sopivuutta suunnitel-
tuun pumppaussysteemiin. Pumpun peruskäyräksi eli QH-käyräksi kutsutaan käyrää, 
jossa pumpun nostokorkeus H esitetään pumpun tuoton Q funktiona. Tavallisesti pum-
pun QH-käyrän kanssa samaan käyrästöön merkitään myös pumpun hyötysuhde- ja te-
hontarvekäyrät. (Hauser 1995) Eräs pumpun ominaiskäyrä on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Pumpun QH-käyrä ja toimintapiste (mukaillen Grundfos Industry 2004) 

Putken virtaushäviökäyrä koostuu staattisesta nostokorkeudesta ja putken virtaushäviöi-
den summasta. Pumpun toimintapiste sijaitsee pumpun QH-käyrän ja putken virtaushä-
viökäyrän leikkauspisteessä. Pumpun toimintapisteessä pumpun tehokkuus tulisi olla 
maksimissaan ja pumpun nesteeseen siirretty energia vastaa paineputken kokonaishä-
viötä. Pumpun hyötysuhde riippuu kuvan 3 mukaisesti pumpun toimintapisteestä. Tä-
män vuoksi on taloudellisesti kannattavaa saada pumppu toiminaan parhaan mahdolli-
sen hyötysuhteen alueella. (Hauser 1995) 

Pumpun häiriöttömän toiminannan kannalta on tärkeää, että pumppu toimii mahdolli-
simman lähellä sen parasta hyötysuhdetta edustavaa toimintapistettä. Pienillä virtaamilla 
eli pumppukäyrän äärivasemmalla on vaarana pumpattavan nesteen lämpötilan nousu, 
pumpun äänekäs käynti ja korkea tärinä. Suurilla virtaamilla eli pumppukäyrän ää-
rioikealla on puolestaan vaarana kavitaatioilmiö, jossa pumpun imupuolen paine laskee 
nesteen höyrystymispaineen alapuolelle. Pumpulle voidaan määrittää pumppukäyrästä 
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suositeltava toiminta-alue, missä pumpun hyötysuhde on korkeimmillaan sekä hyväk-
syttävä toiminta-alue, missä pumppua voidaan ajaa ilman suurempia riskejä pumpun 
hajoamisesta. Suositeltava toiminta-alue sijaitsee hyväksyttävän toiminta-alueen sisällä. 
(Gopalakrishnan 1988)  

2.3 Siirtolinjan energiankäyttö 

2.3.1 Häviöt  

Johtolinjojen häviöt voidaan jakaa virtaushäviöihin ja paikallishäviöihin. Virtaushävi-
öksi kutsutaan sitä energiahäviöitä, joka aiheutuu putken ja veden välisestä kitkasta ja 
veden viskositeetista. Paikallishäviöt puolestaan aiheutuvat taas johtolinjan geometrias-
ta, kuten esimerkiksi putken kulmista, laajenemisesta tai supistumisesta. (Hager 2010) 
Paikallishäviöiden osuus pitkissä johtolinjoissa on yleensä kuitenkin niin pieni, että sitä 
ei käytännössä huomioida mitoituksissa (Karttunen et al. 2004). Pumppaamoiden sisäi-
set paikallishäviöt on kuitenkin syytä ottaa mitoituksissa huomioon (Hager 2010). 

Virtaushäviöiden määrittämisessä on tärkeää kitkahäviökertoimen f selvittäminen, joka 
riippuu Reynoldsin luvusta. Reynoldsin luku kuvaa virtausnopeuden jakaantumista put-
kessa ja sen avulla voidaan päätellä, onko virtaus putkessa laminaarista vai turbulenttis-
ta. Reynoldsin luku täydelle, pyöreälle putkelle lasketaan kaavalla (Hager 2010):   

= ,           (10) 

jossa Re on Reynoldsin luku, d on putken halkaisija (m) ja  on kinemaattinen viskosi-
teetti (m2/s). Laminaarinen virtaus muuttuu turbulenttiseksi, kun Reynoldsin luku on yli 
2300. Jäteveden virtaus putkessa on lähes aina turbulenttista. Turbulenttinen virtaus 
jakaantuu hydraulisesti sileään, hydraulisesti karkeaan ja siirtymäalueeseen. Näille jo-
kaiselle alueelle voidaan johtaa oma yhtälö kitkahäviökertoimen f määrittämiseksi. Co-
lebrook-Whiten yhtälö yhdistää nämä kolme yhtälöä yhdeksi koko turbulenttiselle alu-
eelle päteväksi yhtälöksi kitkahäviökertoimen f määrittämiseen (Hager 2010): 

2
,

+ , ,        (11) 

jossa k on putken karheuskerroin (mm). Colebrook-Whiten yhtälö on vaikeasti ratkais-
tavissa, mutta kitkahäviökerroin f voidaan määrittää graafisesti Moodyn käyrästön avul-
la.  Kitkahäviökertoimen ollessa selvillä voidaan kitkahäviöiden laskemiseen käyttää 
Darcy-Weisbachin yhtälöä (Hager 2010): 

= ,         (12)  
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jossa hf on virtaushäviö (m), L on putken pituus (m), v on veden virtausnopeus (m/s) ja 
g on putoamiskiihtyvyys (9,81 m/s2). Darcy-Weisbachin yhtälö huomioi siis myös ve-
den lämpötilan vaikutuksen kitkahäviöön viskositeetin ja Reynoldsin luvun kautta. Dar-
cy-Weisbachin yhtälön mukaan kitkahäviö riippuu nostokorkeudesta ja laskee lineaari-
sesti suhteessa putken halkaisijaan. (Hager 2010)     

Darcy-Weisbachin yhtälön lisäksi kitkahäviöitä voidaan laskea puolikokeellisen Hazen-
Williamsin kaavan avulla. Hazen-Williamsin kaavan käyttö paineviemäreiden virtaus-
häviöiden laskennassa on yleistynyt laskimien ja tietokoneohjelmien kehityksen tulok-
sena. Kaavaa käytetään sen matemaattisesti yksinkertaisen muodon takia paljon mallin-
nusohjelmissa. Hazen-Williamsin kaavan yleisin muoto on (Chin 2007): 

= 0,278 , , ,       (13) 

jossa Q on virtaama (m3/s), C on Hazen-Williamsin kerroin, d on putken halkaisija (m) 
ja I on energiaviivan kaltevuus (m/m). Hazen-Williamsin kerroin C riippuu putkimateri-
aalista ja sen iästä. Suuret C-kertoimen arvot viittaavat uusiin, sileämpiin putkiin, kun 
taas pienet C-kertoimen arvot kuvaavat vanhaa, karheaa putkea. Teoreettisesti tarkastel-
tuna Hazen-Williamsin kertoimen C tulisi vaihdella virtausnopeuden vaihdellessa turbu-
lenttisissa olosuhteissa. Hazen-Williamsin kertoimen C arvoa voidaan parantaa vasta-
maan todellista virtausnopeutta kaavalla: 

=
,

,          (14) 

jossa C on korjattu Hazen-Williamsin kerroin, Co on Hazen-Williamsin kertoimen ver-
tailuarvo ja vo on virtausnopeus (m/s), jossa vertailuarvo Co määritettiin. (Walski et al. 
2003) 

2.3.2 Pumppauksen ohjaus 

Pumppaus on suuri energiankuluttuja jäteveden siirrossa. Jäteveden pumppauksessa 
energiaa kuluu sähkölaitteiden, kuten moottorin, aiheuttamiin häviöihin, potentiaa-
lienergian kasvattamiseen ja pumpun, pumppaamon sekä putkiston hydraulisen energian 
häviöihin. (Larsen et al. 2016) Pumppauksen ohjauksella voidaan vaikuttaa pumppauk-
sen energiankulutukseen ja ohjaus perustuu yleensä pumpun keskimääräisen tuoton sää-
tämiseen. Yleisimmät säätötavat ovat on-off-säätö ja pumpun pyörimisnopeuden säätä-
minen. Harvinaisempia säätötapoja jätevesisovelluksissa ovat kuristus- ja ohivirtaussää-
tö. (Nesbitt 2006) 

Kuristussäädössä virtausta rajoitetaan venttiilillä. Kuristussäätö vaikuttaa putken omi-
naiskäyrään, jonka vuoksi pumpun toimintapiste muuttuu. Kuristamisen vuoksi pump-
paussysteemin painehäviö kasvaa, jolloin pumpun tuotto pienenee. Kuristussäätö kas-
vattaa pumppauksen häviöitä ja näiden häviöiden voittamiseen pumppaus tarvitsee lisää 
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tehoa, jonka vuoksi kuristaminen ei ole energiatehokas tapa pumpun tuoton säätämiseen 
(Nesbitt 2006). Jos pumpun tuotto säädetään esimerkiksi 70 %:iin, voi energiaa kulua 
pumppaukseen 90 % täyden tehon energiasta (Tolvanen 2007).  Kuristussäätämisen 
etuna on kuitenkin säätämisen helppous. (Nesbitt 2006) Kuristussäätöä ei ole suositelta-
va vaihtoehto pumppauksen ohjaukseen jätevesille venttiilien tukkeutumisherkkyyden 
takia (Niiranen 2016). 

Ohivirtaussäädössä osa virtauksesta johdetaan painepuolelta takaisin imupuolelle. Täl-
löin pumpun tuotto pysyy samana, mutta putkistoon johdettavan veden määrä vähenee. 
Ohivirtaussäätäminen on kuristussäätämistäkin epätaloudellisempaa, koska osa pumpun 
tehosta muuttuu osittain suoraan häviöksi kierrätettäessä nestettä edestakaisin. (Nesbitt 
2006)   

Jäteveden pumppaamoiden pumppujen ohjaus perustuu tyypillisesti on-off-säätöön, 
jossa seurataan imualtaan pinnankorkeutta. Pumppu käynnistyy, kun pinnankorkeus 
imualtaassa nousee pumpun käynnistysrajalle ja pysähtyy taas, kun pinnankorkeus on 
pysäytysrajan alapuolella. Tämän tyylinen pumppujen ohjaus on jäteveden pumppauk-
sessa hyvin tyypillistä, mutta energiatehokkuuden ja hydraulisen suorituskyvyn näkö-
kulmasta se ei ole paras mahdollinen. On-off-säädön etuna voidaan pitää järjestelmän 
edullisuutta ja ohjauksen helppoutta. (Nesbitt 2006) On-off-säätö soveltuu pumppauk-
sen ohjaukseen erityisesti, jos pumppaamossa on pumppuja 3 tai useampia rinnankyt-
kettyinä (Niiranen 2016). 

Energiatehokkuuden kannalta paras tapa pumppauksen tuoton säätämiseen on pyöri-
misnopeuden säätäminen. Pumpun pyörimisnopeutta säätämällä pumppu saadaan toi-
mimaan uusilla toiminta-arvoilla ilman, että pumppauksen häviöt merkittävästi kasva-
vat. Pumpun pyörimisnopeutta voidaan säätää esimerkiksi taajuusmuuttajalla, jolla 
muutetaan pumpun käyttämän sähkön taajuutta ja näin vaikutetaan pumpun moottorin ja 
myös pumpun pyörimisnopeuteen. Pyörimisnopeuden säätämisen ansiosta pumppauk-
sen kapasiteetti saadaan vastamaan prosessin vaatimuksia. (Nesbitt 2006)  

Muutokset pumpun pyörimisnopeudessa vaikuttavat pumppukäyriin. Affiniteettisääntö-
jen avulla voidaan tarkastella pumppukäyrien muuttumista pyörimisnopeuden muuttu-
essa, kun juoksupyörän halkaisija pysyy vakiona: 

=           = = ,     (15) 

jossa n on pumpun pyörimisnopeus (s-1), H on kokonaisnostokorkeus (m) ja P on pum-
pun tehontarve (kW). Affiniteettisääntöjen mukaan, kun pumpun kierrosnopeus laske-
taan 50 % maksimista, pumpun tuotto pienenee myös 50 %, nostokorkeus 25 % ja teho 
12,5 %. Pienillä nopeuksilla pumpun sisäiset häviöt saattavat vääristää pumpun tarvit-
seman tehon käyrää, jolloin affiniteettisäännöt aliarvioivat pumpun ottaman tehon mää-
rää. (Nesbitt 2006) Pyörimisnopeuden säätäminen pienentää aina myös jäteveden vir-
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tausnopeuksia pumpun tuoton vähentyessä. Virtausnopeuden aleneminen heikentää put-
ken huuhtoutuvuutta, minkä takia voi olla tarpeellista pumpata jätevettä ajoittain suurel-
la tuotolla kiintoaineen sedimentoitumisen estämiseksi. (Karttunen & Heikkinen 2010) 
Pienellä pyörimisnopeudella pumppu voi myös tukkeutua helpommin (Europump and 
Hydraulic Institute 2005). 

2.3.3 Energiankäytön optimointi 

Taloudelliset tekijät on huomioitava pumppujen valinnassa ja mitoituksessa. Jäteveden 
siirrossa pumppauksen vuotuiset kustannukset pyritään saamaan mahdollisimman pie-
niksi. Pumppaukseen käytettävä energian määrä vuodessa voidaan arvioida kaavalla: 

 = ,           (16) 

jossa E on vuotuinen energiamäärä (kWh), Q on vuotuinen pumpattava vesimäärä (m3), 
H on kokonaisnostokorkeus (m) ja  on pumpun hyötysuhde. (Karttunen & Heikkinen 
2010) Jäteveden pumppaamoiden elinkaarikustannukset voidaan jakaa kunnossapito-, 
energia-, hankinta- ja ympäristökustannuksiin. Näiden kustannusten jakaantumista pie-
nissä ja suurissa jäteveden pumppaamoissa on havainnollistettu kuvassa 4.(Grundfos 
Water Journal 2016) 

 

Kuva 4. Elinkaarikustannusten jakaantuminen jätevedenpumppaamoilla (mukaillen 
Grundfos Water Journal 2016) 

Pienillä pumppaamoilla kunnossapito- ja energiakustannusten osuus kokonaiskustan-
nuksista on lähes yhtä suuret (43 % ja 40 %), kun taas suurilla pumppaamoilla energia-
kustannukset (84 %) ovat selvästi suurin menoerä kokonaiskustannuksista. Pienillä 
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pumppaamoilla hankintakustannusten osuus kokonaiskustannuksista (16 %) on noin 
kolme kertaa suurempi kuin suurilla pumppaamoilla (5 %). Energiankäytön optimoinnin 
avulla voidaan erityisesti suurilla pumppaamoilla merkittävästi pienentää pumppaamoi-
den elinkaarikustannuksia. Samalla tavalla, jos pumppaamoiden hankintakustannuksia 
pyritään minimoimaan ilman energiatehokkuuden huomioimista, voivat elinkaarikus-
tannukset nousta huomattavasti. Tätä asiaa havainnollistaa kuva 5. 

 

Kuva 5. Matalan ja korkean hyötysuhteen pumppaussysteemien elinkaarikustannukset 
(muokattu lähteestä Nesbitt 2006) 

Korkean hyötysuhteen pumppaussysteemissä hankintakustannukset ovat korkeammat 
kuin matalan hyötysuhteen systeemissä. Takaisinmaksuajan jälkeen pumppaussystee-
min kustannukset koostuvat enää käyttö- ja kunnossapitokustannuksista. Korkean hyö-
tysuhteen pumppaussysteemillä nämä kustannukset ovat ajan suhteen edullisemmat 
kuin matalan hyötysuhteen systeemissä, jolloin elinkaarikustannukset kokonaisuudes-
saan ovat myös alhaisemmat korkean hyötysuhteen pumppaussysteemissä. (Nesbitt 
2006)  

Pumppauksen energiankulutuksen pienentäminen perustuu pumpun kapasiteetin Q ja 
imu- ja painepuolen paine-eron pitämiseen mahdollisimman alhaisena sekä pumpun 
hyötysuhteen pitämiseen mahdollisimman korkeana (Vogelesang 2007). Pumput mitoi-
tetaan yleensä maksimivirtaaman mukaan ja tulevaisuuden kasvuennusteet huomioiden, 
jolloin pumpun tuotto ei alkuvuosina vastaa pumpattavaa vesimäärää. (Nesbitt 2006; 
Pulli 2009) Tällöin pumppu ei toimi parhaimmalla toiminta-alueella, ja pumppauksen 
energiatehokkuus pienenee merkittävästi. Kurosen (2014) mukaan pumppujen mitoi-
tusongelma voitaisiin ratkaista mitoittamalla pumput kahden toimintapisteen mukaan. 
Reunaehtona pumpun mitoittamiselle olisi pumpulta vaadittava tuotto maksimivirta-
maan mukaan, mitä kutsutaan huippupisteeksi. Huippupisteen lisäksi määritetään ener-
giatehokkuuden kannalta tavallinen toimintapiste, joka edustaa sitä pistettä, jossa 
pumppu suurimman osan ajasta toimii. Energiatehokkuuden kannalta optimoitavia pis-
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teitä voi olla useampia ja ne tulisi saada pumpun parhaimmalle toiminta-alueelle. Huip-
pupisteen hyötysuhteella ei puolestaan ole painoarvoa, jos kyseistä pisteestä pumpataan 
vain harvoin. (Kuronen 2014) 

Tasainen pumppaus on yksi keino energiansäästöön jäteveden siirrossa. Veden pump-
paaminen tasaisesti ja jatkuvalla virtaamalla vähentää painehäviöitä, koska virtaamien 
ollessa lähempänä keskimääräistä arvoa pumppujen on-off-tyyppinen käyttö pienenee. 
Tasaisella pumppauksella pumput toimivat myös aina lähellä haluttua optimialuetta ja 
pumput voidaan mitoittaa hallitummin. Pumppauksen ohjaus on mahdollista toteuttaa 
tavoitepinta- tai ennustemalleihin perustuvilla periaatteilla, jolloin päästään lähelle kes-
kimääräistä virtaamaa. (Pulli 2009) Tasaista pumppausta ei kuitenkaan kaikissa pump-
paussysteemeissä ole mahdollista toteuttaa ilman tasausaltaiden käyttöä. Tasausaltaiden 
käytössä ongelmaksi nousee kiintoaineen sedimentoituminen tasausaltaan pohjalle, mitä 
pumppaussysteemissä halutaan välttää. 

Tasainen pumppaus on mahdollista toteuttaa esimerkiksi taajuusmuuttujaohjatulla pum-
pulla. Taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa voi kuitenkin tulla myös ongelmia 
liian suureksi mitoitettujen pumppujen kanssa, jos pumpun mitoitusvirtaama poikkeaa 
huomattavasti keskimääräisestä virtaamasta. Tredinnickin (2006) mukaan pumpun val-
mistajien suositus pumpulla ajettavaksi minimivirtaamaksi on 20–25 % parhaan hyö-
tysuhteen virtaamasta. Grundfos mitoittaa pumput parhaan hyötysuhteen mukaan siten, 
että taajuusmuuttujalla toimiva pumppu ei käy alle 35 Hz:n ja pumpun minimivirtaama 
on vähintään 10 % pumpun maksimituotosta (Knaapi 2016). Liian pieniä virtaamia 
pumpatessa pumpun toimintavarmuus heikkenee ja vaarana on pumpun hajoaminen. 
(Tredinnick 2006)  

Taajuusmuuttujaohjattua pumppausta pidetään kannattavimpana silloin, kun pumppaus-
systeemin häviöt koostuvat pääasiassa dynaamisista häviöistä. Kuvissa 6 ja 7 on ha-
vainnollistettu pelkästään dynaamisista häviöistä ja suuresta staattisesta nostokorkeu-
desta koostuvia pumppaussysteemejä.  
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Kuva 6. Pelkästään dynaamisista häviöistä koostuva pumppaussysteemi (mukaillen Eu-
ropump and Hydraulic Institute 2005) 

 

Kuva 7. Pumppaussysteemi, jossa suuri staattinen nostokorkeus (mukaillen Europump 
and Hydraulic Institute 2005) 

Pelkästään dynaamisista häviöistä koostuvassa pumppaussysteemissä pumpun kierros-
luvun pienentyessä pumpun hyötysuhde säilyy lähes vakiona toimintapisteessä, koska 
virtaushäviökäyrä seuraa affiniteettisääntöjen mukaisesti vakiohyötysuhdekäyrää. 
Pumppaussysteemissä, jossa staattiset häviöt ovat huomattavasti dynaamisia häviöitä 
suuremmat, virtaushäviökäyrä leikkaa hyötysuhdekäyrät. Tällöin pienikin muutos kier-
rosluvussa voi muuttaa pumpun tuottoa ja hyötysuhdetta huomattavasti ja pumppu voi 
ajautua hyväksyttävän toiminta-alueen ulkopuolelle helposti. (Europump and Hydraulic 
Institute 2005) Pullin (2009) mukaan taajuusmuuttujaohjattu pumppaus on taloudelli-
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sesti kannattavaa, jos pumppaussysteemin dynaamiset häviöt ovat vähintään 50 % ko-
konaishäviöistä.  

2.4 Ilman muodostuminen ja paineiskut 

Paineviemärin suunnittelussa on toiminnallisina tekijöinä tarkasteltava myös paine-
olosuhteita, paineiskuja ja ilman muodostumista. Ilman, höyryn ja kaasun läsnäolo put-
kessa on haitallista linjan toiminnallisuuden kannalta, minkä vuoksi ilman muodostumi-
nen pyritään estämään. (Hauser 1995; Karttunen & Heikkinen 2010) Joissain tapauksis-
sa paineviemärisysteemit voidaan suunnitella siten, että ilman pääsy linjaan on suunni-
teltua. Jos näin tehdään, on ilman pääsy linjaan huomioitava pumppujen mitoituksessa. 
(Niiranen 2016) 

Jäteveteen voi kerääntyä ilmaa luonnollisesti liukenemalla, pumppujen imuputkien ol-
lessa liian lähellä vesipintaa tai jäteveden pudotessa imualtaaseen, jolloin putoava jäte-
vesi aiheuttaa turbulenssia ja ilman sekoittumista veteen. Ilmaa pääsee viemäriin myös 
viemärin rakenteellisista virheistä johtuen, kuten vuotavista liitoksista tai väärin sijoite-
tuista ilmaventtiileistä. Jäteveden virtaamassa tapahtuvien muutosten johdosta jäteveden 
paine putkessa ei ole vakio. Jos jäteveden paine putkessa alittaa höyrystymispaineen, 
putkeen vapautuu kaasuja, jotka muodostavat kuplia ja onteloita putkeen sekä aiheutta-
vat nestepatsaan katkeamisen. Paineen palautuessa takaisin höyrystymispaineen yläpuo-
lelle kaasukuplat ja -ontelot painuvat kasaan aiheuttaen paineiskun. Tätä putkistossa 
alipaineesta johtuvaa ilmiötä kutsutaan kavitaatioksi. Alipainetilanteita syntyy putkessa, 
kun paineviiva laskee putken profiilin alapuolelle. (Pulli 2009) 

Paineviemäriin muodostunut ilma vaikuttaa linjan virtauskapasiteettiin ja aiheuttaa yli-
määräistä energiankulutusta. Paineviemärissä oleva ilma lisää pumppujen staattista nos-
tokorkeutta ilmalla täyttyneen putkiosuuden verran (kuva 8). (Pulli 2009) 
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Kuva 8. Ilman vaikutus staattiseen nostokorkeuteen paineviemärissä (mukaillen Pulli 
2009) 

Ilmataskuja kerääntyy paineviemärissä putken ylätaitekohtiin pumppujen ollessa pysäh-
dyksissä ja virtaamien ollessa pieniä. Ilmataskun loppupäähän muodostuu hydraulinen 
kynnys, kun vettä virtaa putkessa riittävällä nopeudella. Hydraulinen kynnys irrottaa 
ilmataskusta pienempiä ilmakuplia, jotka kulkeutuvat veden mukana eteenpäin putkes-
sa. Hydraulinen kynnys lisää myös putken painehäviötä, mikä näkyy laskuna painevii-
vassa. Hydraulisen kynnyksen jälkeen painehäviöt kuitenkin pienenevät ja myös paine-
viivassa tapahtuu pieni kasvu. (Pothof 2011) Hydraulisen kynnyksen muodostumista on 
havainnollistettu kuvassa 9. 

 

Kuva 9. Ilman vaikutus paineviivaan (mukaillen Pothof 2011) 

Ilman kerääntymiselle herkät kohdat on hyvä tunnistaa linjaprofiilista. Ilma- ja kaasu-
kuplaan vaikuttavia voimia ovat putken seinämän kitkavoima, maan vetovoima, kuplan 
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nostevoima ja veden virtausnopeuden aiheuttama siirtovoima (Pulli 2009). Ilman kulje-
tuskapasiteetti putkessa riippuu lähinnä virtausnopeuden siirtovoimasta ja kuplan noste-
voimasta. Ilmaa kertyy linjassa herkästi huippu- ja ylätaitekohtiin, joissa virtausnopeus 
ei ole kitka- ja vastusvoimien vuoksi riittävä kuljettamaan ilmaa eteenpäin. (Pulli 2009; 
Pozos-Estrada et al. 2015) Ilmataskuja voi muodostua myös kohtiin, jossa paineviiva ja 
linjaprofiili ovat samansuuntaisia. (Pulli 2009) Ilman poistumiselle putkesta ei ole vielä 
löydetty yleisesti hyväksyttyä analyyttistä ratkaisua. Ilman poistumista putkesta voidaan 
tarkastella kokeellisesti saatujen yhtälöiden ja suositusten avulla. Nämä yhtälöt ja suosi-
tukset vaihtelevat kuitenkin laajasti, koska tutkimuksia on suoritettu erilaisissa olosuh-
teissa. (Pozos-Estrada et al. 2015) 

Jäteveden rajanopeus eli virtausnopeus, joka tarvitaan kuljettamaan ilmaa putkessa, on 
Frouden luvun, putken kaltevuuden, Reynoldsin luvun ja pintajännityksen funktio. Jos 
jäteveden viskositeetin ja pintajännityksen vaikutusten oletetaan olevan merkityksettö-
miä, on rajanopeus tietylle putken kaltevuudelle verrannollinen putoamiskiihtyvyyden 
ja putken sisähalkaisijan tulon neliöjuureen. Näin ollen putken kaltevuuden suhteen 
muuttuva rajanopeus voidaan ilmaista putken Frouden luvun avulla:  

= ,           (17) 

jossa Fr on Frouden luku, vc on rajanopeus (m/s), g on putoamiskiihtyvyys (9,81 m/s2) 
ja d on putken halkaisija (m). (Pozos-Estrada et al. 2015) Pullin (2009) mukaan ilma-
kuplan kuljettamiseen vaakasuorassa putkessa riittää virtausnopeus 0,3 m/s. 

Ilman poistumisen varmistamiseksi johtolinjaan voidaan asentaa ilmanpoistoventtiileitä. 
Jätevesisovelluksissa ilmapoistoventtiilit varustetaan yleensä esiuimurikammiolla ja 
mekanismilla, jotka estävät jäteveden ja varsinaisen ilmanpoistokomponenttien välistä 
kontaktia. Tyypillisesti ilmaventtiileitä sijoitetaan linjassa huippu- ja ylätaitekohtiin, 
alipainealueille, pitkille linjaosuuksille määrävälein ja kohtiin, joissa linjan kaltevuus 
muuttuu ja joissa kaltevuus on yhdensuuntainen paineviivan kanssa. (Pulli 2009) Jäte-
vesisovelluksissa ilmanpoisto aiheuttaa yleensä merkittäviä hajuhaittoja lähiympäris-
töön, mikä tulee ottaa huomioon ilmanpoistoa suunniteltaessa.  

Paineviemärin mitoituksessa on itse viemäriputken mitoituksen ja pumppujen valinnan 
lisäksi varauduttava myös paineiskuihin. Paineiskuja voivat aiheuttaa pumppujen käyn-
nistyminen ja pysähtyminen, venttiilien avautuminen ja sulkeutuminen sekä erilaiset 
häiriötilanteet, joiden takia putkessa tapahtuu nopeita paineenvaihteluita. (Karttunen & 
Heikkinen 2010) 

Paineiskut synnyttävät yli- ja alipainetilanteita putkeen, jotka voivat vaurioittaa putkea 
tai pumppuja. Alipainetilanne syntyy, kun putkessa tapahtuvan paineaaltoilun seurauk-
sena minimipaineviivan korkeus alittaa putkilinjan korkeusaseman. Ali- tai ylipaineti-
lanne voi kehittyä erityisen vaaralliseksi, jos putkessa vallitseva ali- tai ylipaine yhdis-
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tettynä ulkopuoliseen kuormaan, kuten esimerkiksi vesistöön, ylittää putken tai sen 
komponenttien ali- tai ylipainekestoisuuden. Jäteveden siirrossa paineiskujen aiheutta-
ma vaurio johtolinjassa voi synnyttää merkittävän ympäristöhaitan etenkin, jos päästö 
tapahtuu pohjavesi- tai vesistöalueella. (Pulli 2009) 

Paineiskutilanteita voidaan tarkastella tietokonemallinnuksella. Mallinnuksen avulla 
voidaan selvittää johtolinjassa esiintyvät suurimmat ja pienimmät paineet sekä johtolin-
jan kohdat, jotka kärsivät paineiskuista eniten. Paineiskutilanteena tarkastellaan aina 
pumppujen äkillistä pysähtymistä häiriötilanteessa eli yleensä sähkökatkon aikana. 
(Karttunen & Heikkinen 2010) Paineiskuja voimistaa suuri virtausnopeus putkessa, joh-
tolinjan suuri pituus ja johtolinjan profiiliin liittyvät tekijät, kuten paineviivan ja linja-
profiilin läheisyys ja linjan korkeusasemien vaihtelut. Näissä erityistilanteissa on syytä 
suorittaa paineiskulaskelmat. (Pulli 2009) 

2.5 Kiintoaineen sedimentoituminen 

Tässä luvussa perehdytään kiintoaineen sedimentoitumiseen ja sedimentin kulkeutumi-
seen viemärissä. Luvussa esitetään sedimentoitumisen ja sedimentin kulkeutumisen 
taustalla oleva teoria.  

2.5.1 Sedimentin muodostuminen  

Viemäriverkostojen kiintoaine voidaan jakaa kolmeen hyvin laajaan kategoriaan, joita 
ovat itse jäteveden sisältämä kiintoaine ja hulevesien mukana viemäriin kulkeutuva 
hiekka ja hienoaines. Jäteveden sisältämällä kiintoaineella tarkoitetaan ihmisen toimin-
nan seurauksena viemäriin tulevaa ainesta, kuten vessapaperia, ulosteita ja ruuantähtei-
tä. (Michelbach 1995) Kokonaisuudessaan kiintoaine on sekoitus orgaanisia ja epäor-
gaanisia partikkeleita. Kiintoaineen ja siitä muodostuvan sedimentin laatuun vaikuttaa 
useat eri tekijät, kuten viemärin valuma-alueen ominaisuudet, viemärityyppi ja viemärin 
geometria, kotitalouksien ja teollisuuden vedenkäyttö sekä ihmisten hygieeniset tavat. 
(Banasiak et al. 2005)   

Jäteveden sisältämä kiintoaine ei ole tasalaatuista ja sen geometriaan ja fysikaalisiin 
ominaisuuksiin vaikuttaa voimakkaasti kiintoaineen alkuperä. Kiintoaineen orgaaninen 
kuorma, sen sisältämät ravinteet ja partikkeleihin kiinnittyneet mikrosaasteet riippuvat 
myös suurissa määrin niiden alkuperästä, geometriasta sekä fysikaalis-kemiallisista 
ominaisuuksista. (Tränckner et al. 2008) Jäteveden sisältämän kiintoaineen laatu on 
erittäin syntypaikkakohtaista ja se saattaa vaihdella jopa syntypaikan sisällä huomatta-
vasti kuormituksen ajankohdasta riippuen (Tränckner et al. 2008; Saul et al. 2003). Alla 
olevissa taulukoissa 1 ja 2 on esitetty joitakin viemärin sedimenteissä havaittuja ominai-
suuksia.  
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Taulukko 1. Viemärin sedimenteissä havaittuja ominaisuuksia  

 Crabtree et 
al. (1995) 

Ristenpart 
(1995) 

Liu et al. 
(2016) 

Tiheys (g/l) 1510–2095 1445–1540 1120–2020 

Kosteuspitoisuus (paino-%) 20–47 - - 

Orgaanisen aineen pitoisuus 
(%-kuivapainosta) 

2–30 - - 

Kokonaiskiintoaines (TS) (% 
märkäpainosta) 

- - 17,7±0,44–
79,7±0,59 

Haihtuva kiintoaines (VS) 
(% märkäpainosta) 

- - 0,71±0,03-
12,1±0,27 

BOD5 (g/kg märkä sedi-
mentti) 

- 4,920–6,579 - 

COD (g/kg märkä sedi-
mentti) 

- 36,84–40,45 - 

 

Taulukko 2. Eri sedimenttijakeisiin kiinnittyneet BOD-, COD-, ja NH4 -pitoisuudet (g/l 
märkä sedimentti) (mukaillen Crabtree et al. 1995) 

 Kokonaiskuorma Liukoinen jae Hienorakeinen 
sedimenttijae 

(<0,5 mm) 

Karkearakeinen 
sedimenttijae 

(>0,5 mm) 

BOD 0,02-13,9 0,06-4,8 0,06-7,9 0,03-9,3 

COD 0,1-108 0,01-3,7 0,2-36,6 0,03-89 

NH4 0,01-1,9 0,01-1,9 - - 

 

Kiintoainepartikkelien koko vaihtelee paljon, koska jäteveden kiintoaine on peräisin 
useasta erilaisesta lähteestä. Kiintoainepartikkelin koko vaikuttaa sen koheesio-
ominaisuuksiin. Koheesio kuvaa partikkelin sisäisiä vetovoimia ja kykyä vastustaa ul-
koisia voimia. Alle 20 µm kokoisilla partikkeleilla on taipumusta koheesioon, kun taas 
tästä suuremmilla partikkeleilla ei ole koheesio-ominaisuuksia. Pieniin partikkeleihin 
kohdistuu van der Waalsin vetäviä voimia, jotka aikaansaavat kiintoaineen koheesion. 
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Kiintoaineen koheesiotaipumuksella on todettu olevan vaikutusta sedimentoituneen 
kiintoaineen kulkeutumiseen viemärissä. (Delleur 2001) Sedimenttikerroksen koheesio 
lisää sen vastustusta kulumiselle ja vaikuttaa sedimenttikerroksen pinnan geometriaan. 
Koheesittomia sedimenttikerroksia on tutkittu paljon laajemmin sekä viemäreissä että 
joissa, ja koheesiollisen sedimenttikerroksen muodostumisesta on saatavilla huomatta-
vasti vähemmän tietoa. (Banasiak et al. 2008) Usein kuitenkin sedimentin kulkeutumis-
ta tarkasteltaessa koheesion vaikutukset jätetään huomioimatta yksinkertaistuksen vuok-
si (Delleur 2001). 

Kiintoaineen sedimentoitumisen arviointi ja hallinta vaativat yksityiskohtaisen erottelun 
kiintoainepartikkelien koosta ja alkuperästä. Tämä erottelu tulisi tehdä syntypaikalla 
ennen jäteveden päätymistä kokoomaviemäriin, koska tämän jälkeen kiintoaineen alku-
perää ei voida enää jäljittää. (Tränckner et al. 2008) Taulukossa 3 on esitetty eräs kiin-
toainepartikkelien jakautuminen sekä kotitalouksien jätevedessä että kattojen ja katujen 
hulevesissä. 

Taulukko 3. Kiintoainepartikkelien jakautuminen jäte- ja hulevedessä (mukaillen 
Tränckner et al. 2008) 

Partikkelikoko 
(mm) 

Tyypillinen 
partikkelikoko 

(mm) 

Jakauma (%)* 

Jätevesi koti-
talouksista 

(%) 

Hulevesi ka-
toilta (%) 

Hulevesi ka-
duilta (%) 

< 0,006 Ei määritetty, 
koska oletetaan 

liukoiseksi 

30 65 38 

0,006-0,06 0,019 40 30 49 

0,06-0,15 0,095 20 5 7 

0,15-0,35 0,229 7 - 4 

0,35-2 0,837 3 - 2 

*artikkelista ei käy ilmi, mitä menetelmää on käytetty partikkelikokojen selvittämiseen 

Träckner et al.:n (2008) mukaan suurin osa kotitalouksien jäteveden kiintoainepartikke-
leista ja katujen huleveden kiintoainepartikkeleista ovat kokoluokkaa 0,006-0,06 mm ja 
tyypillisesti 0,019 mm. Jos partikkelien koheesiotaipumuksen rajana pidetään alle 20 
µm, on Träckner et al:n (2008) mukaan suurimmalla osalla jäteveden kiintoainepartik-
keleista koheesio-ominaisuuksia. Tämän perusteella kiintoainepartikkelien koheesio 
tulisi ottaa huomioon tarkasteltaessa sedimentin käyttäytymistä ja kulkeutumista viemä-
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rissä. Träckner et al:n (2008) esittämää partikkelikokojakaumaa ei voida kuitenkaan 
pitää yleiskattavana, koska partikkelikokojakaumaan vaikuttaa vahvasti myös kuivien ja 
sateisten kausien vaihtelut, teollisuuden osuus jätevesien määrästä ja asukkaiden veden-
käyttötottumukset (Banasiak et al. 2005). Lisäksi partikkelikokojakaumaan sekä muihin 
sedimenttikerroksen fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin vaikuttaa sedimentti-
kerroksen sijainti viemärissä sekä viemäriverkoston ja sedimenttikerroksen ikä (Liu et 
al. 2016). 

Kiintoaineen sedimentoitumista tapahtuu ajan kanssa sitä mukaan, kun kiintoainetta 
päätyy viemäriverkostoon. Aluksi kiintoainepartikkelit muodostavat aaltomaisia (ripple) 
tai dyynimäisiä (dune) kerroksia, jotka jatkavat vielä liikkumista virtauksen mukana, 
kunnes pysyvä sedimenttikerros muodostuu. (Perrusquía et al. 1995) Kiintoainepartik-
kelien koko vaikuttaa myös sedimentin kerrostumiseen. Hienojakoinen kiintoaines, joka 
vastaa partikkelikooltaan hienoa hiekkaa, muodostaa viemärin pohjalle aaltomaisia se-
dimenttikerroksia. Karkearakeisempi kiintoaines muodostaa puolestaan dyynimäisiä 
kerroksia. Sedimenttikerroksen muotoon vaikuttaa lisäksi voimakkaasti partikkelien 
koheesio-ominaisuudet. Koheesiopartikkelit vastustavat sedimenttikerroksen kulumista, 
jonka vuoksi sedimenttikerroksen päällä on vain ohut aktiivinen kiintoainekerros. Osit-
tain koheesinen sedimenttikerros muodostaa muutaman millimetrin paksuista aaltomais-
ta kerrostumaa ja dyynien muodostuminen estyy. Virtausnopeuden kuitenkin kasvaessa 
aaltomaiset kerrostumat huuhtoutuvat pois ja sedimenttikerroksista muodostuu enem-
män pitkänomaisia dyynejä. (Banasiak 2008) Kiintoaineen kerrostumista tutkittaessa on 
huomattu, että hienojakoinen ja koostumukseltaan vahvasti orgaaninen aines voi kerros-
tua karkearakeisemman sedimenttikerroksen päälle. Hienojakoisempi sedimenttikerros 
lähtee tämän vuoksi myös ensimmäisenä liikkeelle jäteveden virtauksen mukana. (Tait 
et al. 2003) 

2.5.2 Sedimentin kulkeutuminen viemärissä 

Sedimentin liikkuminen viemärissä voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: sekoittuminen 
virtaukseen, kulkeutuminen ja saostuminen. Veden virratessa hydrodynaaminen noste ja 
vetävät voimat vaikuttavat sedimenttikerroksen partikkeleihin. Partikkelit lähtevät liik-
kumaan virtauksen ja sedimenttikerroksen rajapinnassa, jos hydrodynaaminen noste ja 
vetävät voimat ylittävät sedimenttikerrokseen kohdistuvat palauttavat voimat. Sedimen-
tin liikkumisen rajoittavina tekijöinä pidetään hankausjännitystä 0 ja kulumisnopeutta 
v0, jotka ovat yhteydessä seuraavasti (Butler et al. 2003): 

 = ,           (18) 

jossa  on veden tiheys ja  on Darcy-Weisbachin kitkakerroin. Sedimentti kerrostuu 
viemärin pohjalle jäteveden virtausnopeuden laskiessa. Sedimentin kerrostumiseen vai-
kuttaa putken keskimääräinen hankausjännitys. Hankausjännityksellä tarkoitetaan sitä 
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voiman määrää, jonka neste käyttää putken märkäpiirille. (Fan et al. 2001) Sedimentin 
koheesion on todettu lisäävän tarvittavaa hankausjännitystä, jolla sedimenttikerros saa-
daan liikkeelle. Lisäksi koheesio myös vaikuttaa virtauksen sedimentin kuljetuskykyyn 
negatiivisesti. (Butler et al. 2003) Putkeen vaikuttavan hankausjännityksen lisäksi sedi-
mentoitumiseen vaikuttaa jo viemärin pohjalle muodostuneeseen sedimenttikerrokseen 
vaikuttava hankausjännitys. Jos hankausjännitys tai veden virtausnopeus putkessa ovat 
riittävän korkeat, sedimentti ei kerrostu viemärin pohjalle ja viemäriä voidaan pitää 
huuhtoutuvana. Jos olosuhteet viemärissä eivät kuitenkaan ole otolliset kiintoaineen 
kulkeutumiselle, sedimentoitumista tapahtuu. (Fan et al. 2001) 

Kiintoaineen sedimentoitumiseen vaikuttaa olennaisesti kuivien ja sateisten kausien 
vaihtelut. Kuivana kautena suurin osa kiintoaineesta on orgaanista massaa. Kuivina 
kausina jätevesivirtaamat ja virtausnopeus viemärissä laskevat, jolloin kiintoainetta las-
keutuu ja kertyy herkemmin viemärin pohjalle. Kun jätevesivirtaamat ja virtausnopeu-
det jälleen kasvavat esimerkiksi sateen seurauksena, viemärin pohjalle kertynyt kiinto-
aine alkaa vähitellen irrota ja lähtee kulkemaan virtauksen mukana. (Michelbach 1995; 
Banasiak et al. 2005)   

Sedimentti kulkee virtauksen mukana joko suspensiona tai viemärin pohjalla.  Suspen-
siona kulkeutuu yleensä pienempi ja kevyempi materiaali, kun taas painavampi materi-
aali liikkuu pyörimällä tai liukumalla viemärin pohjaa pitkin. (Butler et al. 2003) Sedi-
mentin liikkumistapaan voi koon lisäksi vaikuttaa myös kuivien ja sateisten kausien 
vaihtelu. Esimerkiksi sedimenttipartikkeli, joka kuivana kautena liikkuu kontaktissa 
viemärin pohjan ja sedimenttikerroksen kanssa, saattaa sateisena kautena kulkeutua 
viemärissä suspensiona. (Mark et al. 1995) 

Kiintoaine sedimentoituu viemärin pohjalle, kun jäteveden virtausnopeus ja turbulentti-
suus pienenee. Tällöin tarvittava hankausjännitys viemärissä ei ole riittävä sedimentin 
kuljettamiseen (Lange & Wichern 2013). Sedimenttikerroksen muodostumisessa viemä-
rin pohjalle voidaan ajatella olevan kaksi kynnysarvoa. Ensimmäisessä kynnysarvossa 
sedimentin pintakerroksessa tapahtuu vielä osittaista sedimentin kulkeutumista virtauk-
sen mukana (the limit-of-deposition). Toisessa kynnysarvossa sedimentin kulkeutumi-
nen on pysähtynyt kokonaan (the threshold of movement). Virtausnopeus, jossa kiinto-
aineen sedimentoituminen viemärin pohjalla tapahtuu, on matalampi kuin nopeus, joka 
tarvitaan sedimentin liikkeelle saamiseksi. (Butler et al. 2003) Kiintoaineen sedimentoi-
tumista tapahtuu erityisesti runsaiden sateiden jälkeen, kuivina kausina ja yöaikaan vir-
taamien ollessa vähäisiä (Lange & Wichern 2013).  

Sedimentin kulkeutumista kuvaavia yhtälöitä on useita. Näitä yhtälöitä on alun perin 
kehitetty ennustamaan koheesittoman materiaalin kulkeutumista joissa ja myöhemmin 
niitä on muokattu vastaamaan sedimentoitumista viemäreissä. (De Sutter et al. 2003) 
Näissä yhtälöissä yhdistyy useita nesteen virtausta ja nesteen ominaisuuksia sekä kiin-
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toainepartikkeleiden ominaisuuksia kuvaavia muuttujia. Näitä muuttujia koheesittomille 
partikkeleille on esitetty taulukossa 4 (Bertrand-Krajewski 2006). 

Taulukko 4. Sedimentin kulkeutumista kuvaavien yhtälöiden muuttujia (mukaillen Bert-
rand-Krajewski 2006) 

Muuttuja Kaava Selitteet 

Kinemaattinen 
viskositeetti 

(m2/s) 

=   = kineemaattinen viskositeetti 

(m2/s) 

 = dynaaminen viskositeetti 

(Ns/m2) 

 = nesteen tiheys (kg/m3) 

s = sedimentin tiheys (kg/m3) 

k = putken karheuskerroin (mm) 

d = putken halkaisija (mm) 

g = putoamiskiihtyvyys (9,81 

m/s2) 

u* = hankausnopeus (m/s) 

Rh = hydraulinen säde (m) 

Ir = putken kaltevuus (m/m) 

Re = Reynoldsin luku 

 = Shieldsin parametri 

D* = dimensioton partikkelikoko 

s = sedimentoitumisparametri 

w = partikkelin laskeutumisnopeus 

(m/s) 

 = von Karmanin vakio (  0,4) 

Suhteellinen 
karheus (-) 

 

Suhteellinen 
tiheys (-) 

=  

Hankausnope-
us (m/s) 

=  

Hankausjänni-
tys (N/m2) 

= =  

Reynoldsin 
luku (-) 

=  

Shieldsin pa-
rametri (-) = ( ) = ( )  

Dimensioton 
partikkelikoko 

(-) 

=
( 1) /

 

Sedimentoi-
tumisparamet-

ri (-) 

=  

 

Partikkelin laskeutumisnopeuden ja hankausnopeuden suhteella (w/u*) voidaan arvioi-
da, kulkeutuuko partikkeli virtauksen mukana suspensiona vai pohjakuljetuksena. Par-
tikkeli kulkeutuu suspensiona, jos suhde on alle 0,6 ja pohjakuljetuksena, jos suhde on 
välillä 2-6. Suhteen ollessa välillä 0,6-2 partikkeli kulkeutuu osittain suspensiona ollen 
myös kontaktissa sedimenttikerroksen kanssa. Tämä jaottelu on alun perin kehitetty 
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jokihydrauliikkaa varten koheesittomille partikkeleille eikä näin ollen ole suoraan sovel-
lettavissa viemäriverkostoihin. (Bertrand-Krajewski 2006) 

Viemäriverkostoille on parempi hyödyntää sedimentoitumisparametrin s antamia tu-
loksia arvioitaessa partikkeleiden kulkeutumistapaa. Sedimentoitumisparametrin ollessa 
alle 3 partikkelin voidaan olettaa kulkeutuvan virtauksen mukana suspensiona. Partikke-
li kulkeutuu puolestaan viemärin pohjalla sedimentoitumisparametrin ollessa välillä 5-
15. Sedimentoitumisparametrin käytössä ongelmana on myös koheesiollisten partikke-
lin huomiotta jättäminen. (Bertrand-Krajewski 2006) 

Partikkelien kulkeutumistapa on oleellinen osa sedimentoitumisen kulkeutumista ku-
vaavia yhtälöitä. Nämä yhtälöt voidaan jakaa pohjakuljetusta ja suspensiokuljetusta ku-
vaaviin tai nämä molemmat huomioiviin yhtälöihin. Yhtälöt perustuvat kriittiseen han-
kausjännityksen tai kynnysnopeuden määrittämiseen. Sedimenttipartikkeli alkaa yhtä-
löiden mukaan kulkea virtauksen mukana sen ylittäessä nämä kriittiset parametrit. 
(Bertrand-Krajewski 2006) Tunnettuja sedimentoitumista kuvaavia yhtälöitä, joita on 
hyödynnetty myös sedimentoitumistarkasteluissa viemäriverkostoille, ovat van Rijnin 
(1984), Engelund-Hansenin (1967) ja Ackers&Whiten (1973) yhtälöt. Van Rijnin yhtälö 
tarkastelee erikseen pohja- ja suspensiokuljetusta, kun taas Engelund-Hansenin (1967) 
ja Ackers&Whiten yhtälöt ovat kokonaiskuljetusta kuvaavia. Kaikki nämä kolme yhtä-
löä kuvaavat sedimentin kulkeutumisen olevan voimakkaasti virtausnopeudesta riippuva 
ei-lineaarinen funktio. Yhtälöstä riippuen sedimentin kulkeutuminen on verrannollinen 
virtausnopeuden kolmannesta viidenteen potenssiin. (Tanskan hydraulinen instituutti 
2012a)    

2.6 Sedimentoitumisen vaikutukset jäteveden siirtoon 

Tässä luvussa kuvataan sedimentoitumisen vaikutuksia jäteveden siirtoon ja esitetään 
olemassa olevia vaihtoehtoja sedimentoitumisen hallintaan ja tarkasteluun.  

2.6.1 Hydraulisen kapasiteetin heikkeneminen 

Sedimentoitumisella on useita negatiivisia vaikutuksia jäteveden siirtoon ja ympäris-
töön. Sedimentoituminen heikentää viemärin virtauskapasiteettia ja lisää hydraulista 
vastusta sekä ylikuormitusta. (Delleur 2001; Banasiak 2005) Viemärin hydraulinen ka-
pasiteetti heikkenee sedimentoitumisen seurauksena kahdella eri tavalla. Sedimentoitu-
misen seurauksena putken poikkileikkauspinta-ala pienenee. Tämän seurauksena myös 
virtaamakapasiteetti putkessa pienenee. Poikkileikkausalan pienenemisen lisäksi sedi-
mentoitumien lisää putken karheutta. Putken karheutta lisää irrallisten sedimenttipartik-
kelien läsnäolo ja sedimenttikerroksen aiheuttama karheus. Karheiden sedimenttikerros-
ten läsnäolo viemärissä voi lisätä putken tehokasta karheutta jopa 10 %, mikä puoles-
taan voi heikentää putken maksimaalista virtaamaa 10–20 %. (De Sutter et al. 2003)  
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Poikkileikkauspinta-alan pieneneminen voidaan helposti arvioida, mikäli putken seinä-
män karheutta ei eroteta sedimenttikerroksen aiheuttamasta karheudesta. Sedimenttiker-
roksen karheus vaikuttaa vain osaan virtausalasta, jolloin virtaus pieneen paikallisesti 
sedimenttikerroksen karheuden mukaisesti. Arvioitaessa sedimentoitumisen vaikutuksia 
hydrauliseen kapasiteettiin tarvitaan arvio sekä sedimenttikerroksen paksuudesta että 
sedimenttikerroksen muodon kehittymisestä viemärin mitoitusolosuhteissa. (Banasiak 
2008) 

Virtaaman heikkeneminen ja viemärin tukkeutuminen paikallisesti voi johtaa toistuviin 
ylikuormitustiloihin viemärissä. Viemärin ylikuormittuminen voi aiheuttaa viemärin 
tulvimista, jolla on sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. (De Sutter et al. 
2003) Sedimentoituminen on yksi merkittävimmistä viemärin tukkeutumisten aiheutta-
jista. Viemärin tukkeutumisen seurauksena voi tapahtua herkemmin viemärin ylivuoto-
tilanteita runsaiden sateiden aikana. Ylivuototilanteiden seurauksena voi tapahtua ympä-
ristön saastumista käsittelemättömillä jätevesillä. (Delleur 2001; Banasiak 2005)  

2.6.2 Rikkivedyn muodostuminen ja korroosio 

Viemäriputkien korroosio on yksi sedimentoitumisen aiheuttamista ongelmista. Kor-
roosiota aiheuttaa erityisesti viemärissä muodostuva rikkivety H2S. (Fan et al. 2001) 
Rikkivety on heikko kaksiarvoinen happo, joka dissosioituu seuraavasti: 

       (19) 

Sulfidit esiintyvät jätevedessä joko rikkivetynä H2S, vetysulfidina HS- tai sulfidi-ionina 
S2-. Esiintymismuoto riippuu kuvan 10 mukaisesti voimakkaasti jäteveden pH:sta. 
(Boon 1995) 

 

Kuva 10. Sulfidien esiintyminen pH:n funktiona (muokattu lähteestä U.S. EPA 1985) 
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Sulfidi esiintyy kokonaan rikkivetynä jäteveden pH:n ollessa alle 6. Kun pH alkaa nous-
ta, lisääntyy vetysulfidin määrä jätevedessä ja pH:n ollessa 7 on jäteveden sulfidista 
noin puolet rikkivetynä ja puolet vetysulfidina. Emäksisessä pH:ssa rikkivetyä ei enää 
esiinny ja pH:n ollessa noin 9,5 on noin 60 % sulfidista vetysulfidin muodossa ja loput 
sulfidi-ionina.  

Viemärin hajuhaittoja ja korroosiota aiheuttaa sulfidi-ioni, joka muodostuu sivutuottee-
na sulfaattia hyödyntävien, sedimenttikerroksessa elävien bakteerien toimesta. Bakteerit 
käyttävät hapen lähteenä sulfaattia ja jäteveden orgaanista ainesta kaavan 20 mukaisesti 
(U.S. EPA 1985): 

+ + +    (20)  

Suurin osa sulfaattia pelkistävästä mikrobitoiminnasta tapahtuu viemärin sisäpinnan 
biofilmissä ja viemärin pohjan sedimenttikerroksessa. Biofilmin kerrokset voidaan jao-
tella pinnan aerobiseen kerrokseen, keskimmäiseen anaerobiseen kerrokseen ja pohjalla 
olevaan reagoimattomaan anaerobiseen kerrokseen. Pohjalla olevaan reagoimattomaan 
kerrokseen ei kulje tarpeeksi ravinteita sen yläpuolella olevien aerobisen ja anaerobisen 
kerroksen läpi, minkä takia se pysyy muuttumattomana. (U.S. EPA 1985)  

Sedimenttikerroksen paksuudella on todettu olevan häviävän pieni vaikutus sulfaatin 
pelkistymisnopeudelle. Liu et al.:n (2016) tutkimuksessa sulfaatin pelkistymisnopeus ja 
metaanin muodostumisnopeus pysyivät lähes muuttumattomina sedimenttikerroksen 
paksuuden vaihdellessa välillä 1-10 cm. Sulfaatin pelkistyminen viemärissä on pinta-
alavaikutteinen prosessi, johon vaikuttaa jäteveden sulfaatti- ja COD-pitoisuudet. Sulfi-
din muodostumista on mahdollista ennustaa yksityiskohtaisestikin viemäriverkostossa, 
jos sedimentin biologiset ominaisuudet tunnetaan hyvin. (Liu et al. 2016)  

Sulfaatin konsentraatio on tavallisesti kotitalouksien jätevedessä riittävä sulfidi-ionin 
tuottamiseen. Sulfidi-ionin muodostumisen reaktionopeuteen vaikuttavat jäteveden 
liuenneen hapen ja orgaanisen aineen määrä sekä lämpötila ja virtausnopeus. Lisäksi 
viemäriputken märkäpiirillä on vaikutus sulfidin muodostumiseen: mitä suurempi mär-
käpiiri on, sitä enemmän sulfidia muodostuu. (Fan et al. 2001) 

Korroosio-ongelmia syntyy, kun rikkivety vapautuu jätevedestä kaasuna viemäriin. (Fan 
et al. 2001) Aerobisissa olosuhteissa rikkivedystä muodostuu bakteeritoiminnan kautta 
syövyttävää rikkihappoa kaavan 21 mukaisesti (U.S. EPA 1985):  

+ 2          (21) 

Korroosion lisäksi rikkivedyllä on terveydellisiä ja esteettisiä haittavaikutuksia. Rikki-
vety on soluhengitysmyrkky ja se ärsyttää jo pieninä 15–30 mg/m3 pitoisuuksina lima-
kalvoja ja hengitysteitä. (Guidotti 2010) Rikkivedyn tunnistaa mädän kananmunan ha-
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justa, mikä aiheuttaa merkittäviä hajuhaittoja erityisesti pitkien siirtolinjojen ilman pois-
toventtiilien läheisyydessä.  

Rikkivedyn aiheuttaman biologisen korroosion lisäksi jäteveden sisältämä kiintoaine 
voimistaa viemärin mekaanista kulumista eli eroosiokorroosiota. Eroosiokorroosiota 
aiheuttavat suuret jäteveden virtausnopeudet ja voimakas turbulenttinen virtaus. Kiinto-
ainepartikkelit voimistavat eroosiokorroosion haitallisia vaikutuksia kuluttamalla put-
ken seinämiä. Mekaaninen kuluminen on voimakkainta putken epäjatkuvuuskohdissa, 
kuten mutkissa, putken haarautuessa ja putken suuaukoissa. (Karttunen & Tuhkanen 
2003) 

2.6.3 Sedimentoitumisen ennustaminen ja hallinta 

Sedimentoitumista aiheuttaa ensisijaisesti viemärin hydraulinen ja rakenteellinen katko-
naisuus. Kyky ennustaa sedimentoitumista viemärin hydraulisten olosuhteiden perus-
teella on tärkeää sedimentoitumisen hallitsemisen kannalta. Tällöin viemäriverkoston 
henkilökunnalla on mahdollista erottaa hydraulisten olosuhteiden aiheuttamat viemäri-
tukokset rakenteellisten ja käyttöolosuhteiden aiheuttamista tukoksista. (Ashley et al. 
2000) Kiintoaine sedimentoituu viemärissä tavallisesti paikkoihin, joissa virtausnopeus 
ja hydraulinen gradientti ovat alhaisia. Yleensä sedimentoitumista ei oleteta tapahtuvan, 
jos hydraulinen gradientti ja virtausnopeus ovat suuria. (Perrusquía et al. 1995) 

Sedimentoitumisen ennustaminen laskennallisesti on vaikeaa, vaikka tiedetään, missä 
tilanteissa sedimentoitumista todennäköisesti tapahtuu. Ashley et al.:n (2000) mukaan 
sedimentoitumisen ennustamiseen on neljä vaihtoehtoa: 

1. Hyödynnetään tietoa aikaisemmista tutkimuksista ja havainnoista. Verkoston 
käyttöhistorian perusteella voidaan osata osoittaa tietyt kohdat, joissa on sään-
nöllisesti havaittu sedimentoitumisen aiheuttamia ongelmia. Tätä tietoa voidaan 
hyödyntää esimerkiksi huollon tarpeen arvioinnissa.  

2. Käytetään tunnusomaisia virtaamatietoja. Hankausjännitysten arvoja ja muita 
sedimentoitumista indikoivia tekijöitä lasketaan ja kartoitetaan tietylle viemäri-
verkostolle. Näitä tekijöitä voidaan verrata viemärin huuhtoutuvuuskyvyn kri-
teereihin.  

3. Laaditaan käsitteellinen ja riskimalli. Sedimentoitumista edistäviä tekijöitä, ku-
ten putken kaltevuutta ja epäjatkuvuuskohtia, arvioidaan ja yhdistetään riskinar-
vioinnissa. Tavoitteena on saada tietoa sedimentin muodostumisen alttiudesta eri 
kohdissa verkostossa.   

4. Käytetään jäteveden virtaaman laatua kuvaavia malleja, jotka sisältävät osia 
edellä mainituista tavoista tai kaikki edellä mainitut tavat ennustaa sedimentoi-
tumista.  
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Yleisin menetelmä sedimentoitumisen ennustamiseen on historiallisen tiedon hyödyn-
täminen (Ashley et al. 2000; Rodríguez et al. 2012). Tämän menetelmän luotettavuus 
riippuu voimakkaasti siitä, miten huolellisesti tietoja on kerätty ja tallennettu. Kaiken 
kaikkiaan sedimentoitumisen ennustaminen on hyvin systeemikohtaista ja tietojen so-
veltaminen on haastavaa. (Ashley et al. 2000)   

Tarve sedimentin kuljettamiseen viemäreissä on tunnistettu jo vuosikymmenien ajan. 
Perinteisesti sedimentoituminen on huomioitu ja hallittu suunnittelemalla viemäri siten, 
että viemärin huuhtoutuvuuskriteerit täyttyvät. Tämä näkökulma ei kuitenkaan kunnolla 
havainnollista viemärin virtauksen kykyä kuljettaa sedimenttiä, koska huuhtoutuvuus-
kriteerin yksittäinen virtauksen minimiarvo ei ole yhteydessä sedimentin ominaisuuk-
siin ja konsentraatioon tai viemärin muuhun hydrauliseen käyttäytymiseen. (Butler et al. 
2003) Perinteistä huuhtoutuvuuskriteeriä kehittyneempi tapa sedimentoitumisen hallin-
taa on kuivien kausien aikaisen virtausnopeuden kehittäminen verkostossa. Zhou & Li 
(2010) kehittivät IIP-menetelmän (intermittent intercept plan) Shanghaissa sekaviemä-
riverkoston sedimentoitumisen hallintaan. Menetelmän ideana oli muuttaa jatkuva 
pumppaus ajoittaiseen pumppaukseen, jolloin virtausnopeudet verkostossa saadaan pa-
remmalle tasolle. (Zhou & Li 2010) 

Minimivirtauksen yhdistämistä siihen vaikuttaviin tekijöihin, kuten putken kokoon ja 
karheuteen, sedimenttipartikkeleiden kokoon, ominaispainoon ja koheesioon sekä sedi-
mentin konsentraatioon varten kehitettiin CIRIA-menetelmä (The construction industry 
research and information association) viemärin mitoittamiseen. CIRIA-menetelmän 
mukaan viemärin huuhtoutuvuus määritetään siten, että viemärin sedimentin kuljetus-
kapasiteetti on riittävä säilyttämään tasapainon sedimentin muodostumisen ja irtoamisen 
välillä sedimenttikerroksen paksuuden ollessa sellainen, että rakennus-, käyttö- ja huol-
tokustannukset ovat mahdollisimman pienet. Tämän määritelmän tärkein näkökohta on 
se, että viemärissä saa esiintyä kiintoaineen sedimentoitumista tietyn verran, jos se on 
kokonaisratkaisuna taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Sedimentoitumisen negatiivi-
sista vaikutuksista huolimatta sedimenttikerroksen läsnäolo voi lisätä viemärin sedimen-
tin kuljetuskapasiteettia, jonka vuoksi CIRIA-menetelmän sallima sedimentoituminen 
voi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto viemärin mitoituksessa. CIRIA-menetelmän 
käyttö edellyttää arvioita viemärin sedimentin kuljetuskapasiteetista. (Butler et al. 2003) 

2.6.4 Sedimentoitumisen mallintaminen 

Viemäriverkostojen mallintamisella pystytään nykyisin kuvaamaan hyvin viemäriputki-
en hydraulisia olosuhteita ilman kiintoaineen sedimentoitumista. Sedimentoitumisen 
mallintamisen kehittäminen on kuitenkin erittäin tärkeää, koska sedimentoituminen hei-
kentää viemärin hydraulista kapasiteettia. Sedimentoitumista ja sedimentin kulkeutu-
mista joissa on tutkittu huomattavasti pidempään kuin viemäreissä. Viemäreillä ja eri-
tyisesti viettoviemäreillä on useita yhtäläisyyksiä jokien kanssa sedimentoitumisproses-
sien osalta, joten tutkimustietoa sedimentoitumisen mallintamisessa joissa on mahdollis-
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ta hyödyntää tietyin varauksin myös viemäriverkostojen mallinnuksen yhteydessä. Se-
dimentoitumisen mallintamisessa viemäreissä sedimentin määrä on rajoittava tekijä, 
sedimentillä on usein koheesio-ominaisuuksia ja hydrauliset olosuhteet kattavat huo-
mattavasti laajemman vaihtelun virtaamassa jokiin verrattuna. (Mark et al. 1995) 

Viemäreiden hydraulisen kapasiteetin heikkenemisen mallintaminen perustuu käytän-
nössä joko fysikaalisiin tai tilastollisiin malleihin. Fysikaaliset mallit perustuvat ymmär-
rykseen fysikaalisista mekanismeista, jotka vaikuttavat viemärin kunnon heikkenemi-
seen. Nämä mallit sallivat viemärin hydraulisen kapasiteetin heikkenemisen taustalla 
olevien tekijöiden ekstrapoloinnin systeemistä toiseen. Fysikaalisten mallien soveltu-
vuutta mallintamiseen heikentää kuitenkin rajoitukset prosessin ymmärtämisessä ja pai-
kallisista olosuhteista saatavilla olevan tiedon niukkuus, mitkä lisäävät mallien epävar-
muutta. Tästä johtuen hydraulisen kapasiteetin heikkenemistä mallinnetaankin usein 
tilastollisten mallien avulla, jotka perustuvat havaintoihin viemärisysteemin vikatilan-
teista. (Rodríguez et al. 2012) 

Sedimentin kulkeutumista kuvaavien yhtälöiden soveltuvuutta mallintamiseen on tutkit-
tu jonkin verran tekemällä tutkimuksia, joissa sedimentoitumista on tutkittu sekä ko-
keellisesti että laskennallisesti yhtälöiden avulla ja vertaamalla saatuja tuloksia toisiinsa. 
(De Sutter et al. 2003; El Kadi Abderrezzak & Paquier 2011; Yang et al. 2009) Tieto-
koneohjelmien laskennalliset mallit yhdistävät hydraulista laskentaa sedimentin kulkeu-
tumista kuvaaviin yhtälöihin. Sedimentoitumisen mallintamiseen käytettyjä ohjelmistoja 
ovat esimerkiksi Tanskan hydraulisen instituutin (DHI) kehittämä MOUSE ja HR Wal-
lingfordin InfoWorks. Tietokoneohjelmien laskennallisten mallien käytössä on ollut 
useita ongelmia, kuten esimerkiksi: 

 Mallit eivät huomioi virtaaman vaihteluiden aiheuttamia muutoksia sedimentti-
kerrokseen ja näin ollen käyttävät muuttumatonta sedimenttikerrosta hydrauli-
sissa laskelmissa, mikä ei vastaa todellista tilannetta viemäreissä. (Ashley et al. 
2000) 

 Mallit eivät huomioi kaikkia niitä ilmiöitä ja prosesseja, jotka vaikuttavat kiinto-
aineen sedimentoitumiseen ja kulkeutumiseen viemärissä, kuten esimerkiksi se-
dimentin koheesio-ominaisuuksia. (Ashley et al. 2000)  

 Mallit eivät toimi hyvin ilman paikkakohtaista kalibrointia. (Mark et al. 1995) 

Virtaaman laadun ja sedimentoitumisen mallintaminen tietokoneohjelmien laskennalli-
sia malleja käyttäen ei siis ole yksinkertaista. Luotettavan mallin saamiseksi tarvitaan 
paljon paikkakohtaista tietoa kalibrointia ja mallin toimivuuden varmistamista varten. 
Ohjelmien käyttämät sedimentin kulkeutumista kuvaavien yhtälöiden prosessit eivät 
vastaa täysin viemäreiden virtausolosuhteiden ja sedimenttipartikkeleiden ominaisuuk-
sia, minkä vuoksi mallinnetut tilanteet eivät usein vastaa viemäriverkostossa havaittuja 
tilanteita. Laskennallisten mallien epävarmuus sedimentoitumisen ennustamiseen on 
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heijastunut luotettavuuspulana malleja kohtaan ja käyttäjien haluttomuutena hyödyntää 
malleja. (Saul et al. 2003)   

Determinististen laskennallisten mallien epätarkkuuden vuoksi on tarve kehittää vaihto-
ehtoisia tapoja sedimentoitumisen mallintamiseen. Sedimentoitumisen mallintamisesta 
neuroverkkojen (artificial neural network, ANN) avulla on viime vuosina tehty jonkin 
verran tutkimuksia. Neuroverkko koostuu joukosta toisiinsa liitoksissa olevia solmuja, 
jotka lähtötietojen avulla tuottavat tietoa. Neuroverkot luodaan yleensä säännölliseen ja 
kerroksittaiseen muotoon. Neuroverkkoja ei suoraan ohjelmoida vastaamaan tiettyyn 
lähtötietoon tietyllä tavalla vaan se oppii sille annettujen esimerkkien avulla liitoksien 
voimakkuuksien muutoksina. Neuroverkkojen mallit rakennetaan tyypillisesti kahdessa 
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa neuroverkkoa ”harjoitetaan” mitatun datan perus-
teella ja toisessa vaiheessa dataa vahvistetaan. (Ebtehaj & Bonakdari 2013) Neuroverk-
kojen käyttö sedimentoitumisen mallintamisessa ei ole kuitenkaan yleistynyt hyvistä 
tutkimustuloksista huolimatta. 

2.7 Siirtolinjan toimintavarmuus 

Tässä luvussa käsitellään jäteveden siirron toimintavarmuutta. Luvussa perehdytään 
toimintavarmuuden ja huollon tarpeen arviointiin, viemärin huoltamiseen sekä sedimen-
toitumisen seurauksena muodostuvan rikkivedyn hallintaan.  

2.7.1 Toimintavarmuuden arviointi 

Viemärilaitoksen tehtävänä on kerätä, käsitellä ja poistaa jätevesi siten, että siitä ei ai-
heudu haittaa tai vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Jäteveden keräys- ja johtamisjärjes-
telmää suunniteltaessa on otettava huomioon jäteveden epämiellyttävyys ja vaarallisuus. 
Viemärijärjestelmän tulee olla tukkeutumaton, vuotamaton ja mahdollisimman vähän 
kunnossapitotoimenpiteitä vaativa. (Karttunen & Tuhkanen 2003)  

Vedenjakelujärjestelmien toimintavarmuutta on tutkittu paljon enemmän kuin viemäri-
järjestelmien. Viemärijärjestelmän toimintavarmuus voidaan määritellä järjestelmän 
kyvyksi toimia suunnitellusti tietyissä olosuhteissa tietyn ajanjakson ajan (Ermolin 
2001). Viemärijärjestelmän vikaantumisella voi kuitenkin erittäin olla laajoja taloudelli-
sia ja ympäristövaikutuksia, joten myös viemärijärjestelmän toimintavarmuuteen on 
syytä kiinnittää huomioita. (Ermolin 2001; Miszta-Kruk 2016) Viemärijärjestelmien 
toimintavarmuuden pettäminen huomataan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun järjestel-
mä ei pysty enää täyttämään sille annettuja minimikapasiteettivaatimuksia (Lubbers & 
Clemens 2005). 

Jäteveden pumppaamot ja paineviemärit ovat viemäriverkoston toimintavarmuuden 
kannalta tärkeitä komponentteja erityisesti paikoissa, joissa jäteveden siirto painovoi-
maisesti ei ole mahdollista esimerkiksi tasaisen maanpinnan topografian vuoksi. Tällai-
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sessa tilanteessa paineviemäriverkoston toimivuuden voidaan ajatella olevan suoraan 
vastuussa viemäriverkoston toimintavarmuudesta. (Korving et al. 2003) Paineviemäri-
verkoston toimintavarmuus koostuu pumppaamon, pumppujen ja niiden ohjauksen, hä-
lytysten ja paineviemärin sekä sen varusteluiden toimintavarmuudesta. Jokaisen paine-
viemäriverkoston komponentin toimintavarmuus täytyy erikseen määrittää, jotta saatai-
siin kokonaiskuva verkoston toimintavarmuudesta. (Miszta-Kruk 2016)  

Pumppuvika määritetään pumpun kyvyttömyydeksi suoriutua sille annetusta tehtävästä 
eli mitoitusvirtaaman pumppaamisesta. Jätevesipumppu koostuu itse pumpusta, pumpun 
ohjausyksiköstä, moottorista ja venttiileistä. Jos yksikin pumpun osa vioittuu, pumppu 
ei pysty enää suoriutumaan sille annetusta tehtävästä. Pumppujen vikaantumiseen vai-
kuttaa muun muassa jäteveden laatu ja määrä, viemäröintitapa, viemäriverkoston kunto, 
viemäriverkoston puhdistusvälien tiheys, pumpputyyppi ja ilman määrä pumppauksen 
yhteydessä. Pumppujen vikatyypit voidaan jakaa lämpö-, sähkö- ja mekaanisiin vikoihin 
ja virheellisesti ohjelmoiduista ohjausyksiköistä aiheutuviin vikoihin. Pumppujen me-
kaaninen vikaantuminen esimerkiksi pumpun tukkeutumisen takia aiheuttaa eniten vika-
tilanteita. Onnistunut pumppuvikojen analysointi edellyttää laajaa, tallennettua dataa 
pumppujen vikaantumiseen johtaneista tekijöistä. (Korving et al. 2003)   

Mahdollisimman häiriöttömän ja turvallisen pumppauksen aikaan saamiseksi jäteveden 
olisi hyvä virratta suoraan pumpulle pumpun imuongelmien minimoimiseksi. Pumpun 
tukkeutumisen estämiseksi jätevedestä olisi hyvä myös poistaa suuret viemäriin kuulu-
mattomat esineet ennen pumppua esimerkiksi välpällä. (Hager 2010) Miszta-Krukin 
(2016) vietto-, paine- ja alipaineviemäriverkoston luotettavuutta käsittelevässä tutki-
muksessa todettiin, että paineviemäriverkoston häiriöherkin osa on jätevedenpumppaa-
mo. Tutkimuksen mukaan yli 90 % kaikista vikatilanteista aiheutui vioittuneista pum-
puista. Suurin osa pumppuvioista aiheutui pumpun ohjausyksikön vioittumisesta. Tut-
kimuksessa huomattiin, että suurin syy pumppujen vioittumisella on se, että viemäriver-
kostoon joutuu sinne sopimattomia asioita käyttäjien toimesta. Suurimassa osassa tapa-
uksissa vikatilanteet aiheuttivat jätevedenpumppaamoilla altaiden ylitäyttymisen. Vika-
tilanteiden korjaamiseen kului aikaa suurimmassa osassa tapauksista maksimissaan 2 
tuntia, ja vain noin 4 %:ssa tapauksista vikatilanteen korjaamisen kului aikaa yli 4 tun-
tia. (Miszta-Kruk 2016)  

Viemärijärjestelmän vikaantumisesta aiheutuvat taloudellisia ja ympäristövahinkoja ei 
voida universaalisti määrittää kaikille viemäriverkostoille. Vahinkojen suuruus ja riskit 
on määritettävä aina tapauskohtaisesti ja ne voivat muuttua myös ajan kuluessa. Vahin-
kojen suuruuteen vaikuttaa myös merkittävästi se, kuinka paljon käsittelemätöntä jäte-
vettä pääsee ympäristöön viemärin toimintavarmuuden pettäessä. (Ermolin 2001) 
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2.7.2 Huollon tarve 

Viemärilaitokseen liittyneet asukkaat eivät seuraa viemäreiden kuntoa ja toimitaan lä-
heskään yhtä aktiivisesti kuin vedenjakelujärjestelmän toimintaa. Puhdasvesipuolen 
ongelmista, kuten riittämättömästä veden määrästä, heikosta paineesta tai huonosta laa-
dusta, tulee tieto laitoksen henkilökunnalle nopeasti. Viemäriverkoston kunnon seuranta 
ja ongelmien havaitseminen jäävätkin lähes yksinomaan viemärilaitoksen henkilökun-
nan vastuulle, mikä osittain johtuu siitä, että käyttäjien on hyvin vaikea itse seurata ja 
tehdä havaintoja viemäriverkoston kunnosta. Viemäriverkoston kunnon selvittäminen 
tarvitsee vedenjakelupuoleen verrattuna enemmän aktiivista tarkkailua ja toimenpiteitä, 
jotta puutteellinen toiminta havaittaisiin ja korjattaisiin ajoissa. (Karttunen et al. 2004) 

Viemäriverkoston kunto voidaan jakaa rakenteelliseen kuntoon ja toimintakuntoon tau-
lukon 5 mukaisesti.    

Taulukko 5. Viemäriverkoston kuntoon vaikuttavia tekijöitä (mukaillen Chughtai et al. 
2008)    

Rakenteelliseen kuntoon vaikuttavat tekijät 

Fysikaaliset tekijät Toiminnalliset tekijät Ympäristötekijät 

 Putken ikä 
 Putken halkaisija 
 Putken pituus 
 Putkimateriaali 
 Putken syvyys maape-

rässä 
 Putken kaltevuus 

 Putken kunnossapito- ja 
korjaussuunnitelmat 

 Maaperä 
 Jäteveden laatu 
 Perustusten kunto 
 Routa 
 Muiden rakenteiden 

läheisyys 
 Liikenne 
 Pohjavesi 

Toimintakuntoon vaikuttavat tekijät 

Ei-hydrauliset tekijät Hydrauliset tekijät 

 Sattumanvaraiset tukokset 
 Jätteet, rasvat, öljyt ja juuret 
 Pumppaamon/välppien vikaantuminen 
 Käyttö- ja kunnossapitohistoria 

 Riittämätön virtauskapasiteetti 
 Vuotovedet 
 Riittämätön kaltevuus 

 

Rakenteelliseen kuntoon vaikuttaa erilaiset fysikaaliset, toiminnalliset ja ympäristöteki-
jät. Fysikaaliset tekijät käsittävät yleisesti putken ominaisuuksia, kuten putken halkaisi-
jaa, kun taas toiminnallisilla tekijöillä tarkoitetaan viemäriverkostolle sovellettuja käyt-
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tö- ja kunnossapitosuunnitelmia. Ympäristötekijät ovat putken ympäröivään maaperään 
liittyviä ominaisuuksia ja jäteveden laatua koskevia ominaisuuksia. Toimintakuntoon 
vaikuttaa sekä hydrauliset että ei-hydrauliset tekijät. Toimintakuntoon vaikuttava ei-
hydrauliset tekijät käsittävät kaikki ne tekijät, jotka eivät ole riippuvaisia viemäriverkos-
ton riittämättömästä kapasiteetista. Viemäriverkoston rakenteellinen kunto vaikuttaa 
olennaisesti myös sen toimintakuntoon ja hydraulisiin tekijöihin esimerkiksi lisäämällä 
putken karheutta. (Chughtai et al. 2008) 

Viemäriverkoston kuntoa ja huollon tarvetta voidaan arvioida virtaamamittauksilla, TV-
kuvauksella, laserkuvauksella ja akustisilla mittauksilla. Yleisimmät tavat viemärin 
kunnon määrittämiseen ovat TV-kuvaus ja virtamaamittaukset. Virtaamamittauksilla 
selvitetään useimmiten vuotovesien määrää verkostossa erityisesti keväällä lumien su-
lamisaikaan. TV-kuvauksessa puhdistettua viemäriputkea kuvataan siihen tarkoitetulla 
kameralla. TV-kuvauksella voidaan suoraan havaita viemärin rakenteelliset viat ja näin 
arvioida viemäriverkoston kuntoa. TV-kuvauksen heikkoutena voidaan kuitenkin pitää 
sitä, että kuvaamalla ei saada tietoa ohuesta viemärin putken paksuudesta, jos putki on 
kulunut tasaisesti. Tuloksiin voi vaikuttaa myös kuvauksen suorittavan henkilön koke-
mattomuus ja kuvien epätarkkuus. TV-kuvauksen tuloksia ei näin ollen voida aina pitää 
kovin luotettavina ja johdonmukaisina. (Sinha & Knight 2004)   

Viemäriverkoston tutkiminen laserkuvauksella on harvinaista. Laserkuvausta käytetään 
putken muotojen ja putken vikatyyppien arvioimiseen. Laserkuvausta voidaan käyttää 
vain, jos putki on vedenpinnan yläpuolella. Laserkuvauksen avulla voidaan saada erit-
täin tarkkoja tuloksia viemärin kunnosta ja se ei ole TV-kuvauksen tavoin herkkä tutki-
musta tekevän henkilön kokemattomuudelle. Laserkuvauksen laitteet ovat kuitenkin 
kalliimmat verrattuna TV-kuvauksen laitteisiin. (Sinha & Knight 2004)   

Viemäriverkoston kunnon arviointi akustisella mittauksella perustuu korkeataajuisen 
äänen esimerkiksi ultraäänen lähettämiseen. Ääniaallosta heijastuu takaisin ääniaalto 
sen törmätessä viemärissä esimerkiksi vieraan esineeseen. Heijastuneen ääniaallon voi-
makkuus ja heijastusaika voidaan mitata. Ultraääni heijastuu takaisin parhaiten esimer-
kiksi putken halkeamista, jotka ovat kohtisuorassa ääneen tulosuuntaan vastaan. Putken 
halkeamien ollessa ääniaallon kanssa samansuuntaisesti ne voivat jäädä havaitsematta. 
(Sinha & Knight 2004) Akustista mittausta on käytetty onnistuneesti myös viemärin 
sedimenttikerrosten havaitsemiseen. Akustisen mittauksen avulla on pystytty selvittä-
mään sedimenttikerroksen sijainti ja pinta-ala viemärissä. (Lepot et al. 2016)  

2.7.3 Viemärin huoltaminen  

Viemäri voidaan puhdistaa kiintoaineesta huuhtelemalla, paineilmalla tai erilaisilla puh-
distusvälineillä, kuten tangoilla. Näitä perinteisiä viemärin puhdistus menetelmiä käyte-
tään usein reaktiivisina kunnossapitomenetelminä eli sen jälkeen, kun tukos on jo pääs-
syt muodostumaan viemäriin. Poikkeuksena on viemärin huuhtelu, jota käytetään usein 
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myös ennakoivana menetelmänä. (Fan et al. 2001) Huoltotoimenpiteiden lisäksi on 
myös mahdollista muuttaa viemärin hydraulista järjestelmää siten, että sedimentoitumi-
nen minimoituu. Tämä on kuitenkin epäkäytännöllistä ja vaatii suuria investointeja inf-
rastruktuurin muuttamiseen. (Ashley et al. 2000) 

Viemärin huuhtelun tarkoituksena on irrottaa ja kuljettaa viemärin pohjalle kertynyt 
sedimentti:   

 paikkaan, jossa virtausnopeus on riittävä 
 toiseen huuhtelupisteeseen 
 varastoaltaaseen, josta sedimentti voidaan myöhemmin poistaa tai 
 jätevedenpuhdistamolle.  

 
Huuhtelun perustuu siihen, että ulkoisella vesilähteellä saadaan aikaan epäsäännöllinen 
aalto, joka irrottaa, huuhtelee ja kuljettaa kiintoaineen mukanaan paikkaan, jossa kiinto-
aine voidaan jatkokäsitellä. Huuhtelu tehdään tavallisesti kuivana kautena, jolloin voi-
daan ehkäistä kiintoaineen hallitsematon irtoaminen ja mahdollinen jätevedenpuhdista-
mon ylikuormittuminen sateisen kauden sattuessa. (Fan et al. 2001) Paineviemäreiden 
huuhteluun soveltuu hyvin niin kutsuttu possutuspuhdistus eli possutus. Possutuksessa 
painevesi työntää vaahtomuovista ”possua” viemärissä ja irrottaa viemärin seinämille 
kertyneet epäpuhtaudet. 

Huuhtelun lisäksi yhtenä keinona sedimentoitumisen hallintaan ja viemärin huoltoon on 
yrittää kerätä ja hävittää sedimentoitunut kiintoaine siellä, missä se kertyy. Ranskassa ja 
Iso-Britanniassa sedimentin poistamiseen viemäristä on kokeiltu käyttää eräänlaisia 
sedimenttiloukkuja. Loukku sijoitetaan viemäriin tarkastuskaivon yhteyteen ja loukkuun 
kerääntynyt kiintoaine poistetaan. Loukun ideana jätevesiviemärissä on kerätä mahdol-
lisimman paljon rakeista, pohjalla kulkevaa kiintoainetta ja minimoida kevyemmän, 
suspensiona kulkevan kiintoaineen kerääminen. Tällä tavalla minimoidaan ongelmat 
kerätyn kiintoaineen hävittämisessä, koska kerätyn kiintoaineen orgaanisen aineen pi-
toisuus on pieni. (Ashley et al. 2000) 

Kiintoaineesta aiheutuvien ongelmien estämiseksi viemäriverkostot tulisi puhdistaa 
säännöllisin väliajoin. Kustannustehokkuuden kannalta puhdistusvälien sovittaminen 
todelliseen puhdistustarpeeseen on tärkeää. Puhdistuksen sovittaminen todelliseen tar-
peeseen vaatii kuitenkin huomattavan paljon tietoa kiintoaineen sedimentoitumisesta ja 
sedimentin ominaisuuksista tietyllä viemäriosuudella. Kriteereitä puhdistusvälien mää-
rittämiseen ovat sedimenttikerroksen kasvunopeus ja sedimenttikerroksen paksuus. 
Usein sedimentoitumisen oletetaan tapahtuvan tasaisesti ajan suhteen, mutta tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että tällainen oletus ei ole pätevä. Saksassa Nordrhein-Westfalenin 
osavaltiossa viemäreiden puhdistaminen on välttämätöntä, kun sedimenttikerroksen 
korkeus on 15 % putken halkaisijasta, jolloin useimmat linjat puhdistetaan vähintään 2 
vuoden välein. (Lange & Wichern 2013) 
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2.7.4 Rikkivedyn ja korroosion hallinta 

Viemäreiden haju- ja korroosio-ongelmat liittyvät tyypillisesti rikkivedyn läsnäoloon 
verkostossa, minkä takia näiden ongelmien hallinnassa keskitytään sulfidien synnyn 
estämiseen tai niiden poistamiseen kemiallisten tai biologisten reaktioiden kautta. Pai-
neviemärissä rikkivedyn hallinta jakaantuu pääasiassa viemärin happitasapainon paran-
tamiseen tai kemikaalien lisäämiseen jäteveteen. (U.S. EPA 1985) 

Happitasapainoa voidaan parantaa kunnollisilla käyttö- ja huoltotoimenpiteillä tai li-
säämällä ilmaa virtaavaan jäteveteen. Säännöllinen viemärin huoltaminen estää sulfidi-
en muodostumiselle otollisten olosuhteiden syntymisen viemäriin ja näin ollen vähentää 
rikkivedyn aiheuttamia ongelmia. Jäteveden ilmastuksen avulla estetään anoksisten olo-
suhteiden muodostuminen paineviemärissä. (U.S. EPA 1985) 

Kemialliset menetelmät perustuvat yleensä anoksisten olosuhteiden syntymisen estämi-
seen, mikrobitoiminnan inhiboimiseen tai sulfidien hapettamiseen tai saostamiseen. 
Anoksisia olosuhteiden syntymistä voidaan estää kemiallisesti esimerkiksi vetyperoksi-
din avulla. Mikrobitoiminnan inhiboimiseen voidaan käyttää natriumhydoksidia, joka 
nostaa veden pH:n korkeaksi, jolloin sulfaattia pelkistävien bakteerien toiminta loppuu. 
Sulfidien hapettamiseen voidaan käyttää esimerkiksi klooria tai kaliumpermangnaattia. 
Näiden kemikaalien avulla sulfidit on mahdollista hapettaa sulfaateiksi ja rikiksi. Sulfi-
dien saostamiseen voidaan puolestaan käyttää rautayhdisteitä, kuten ferrosulfaattia tai -
kloridia. (U.S. EPA 1985) 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA –AINEISTO 

Tässä luvussa esitellään työn Case-kohteena olevan Mikkelin Metsä-Sairilan siirtolinja 
ja työssä käytetyt tutkimusmenetelmät.  

3.1 Mikkelin Vesilaitos ja Metsä-Sairilan siirtolinja 

Mikkelin Vesilaitos vastaa Mikkelin alueen noin 55 000 ihmisen vesihuollosta. Vesilai-
toksen toiminta-alueet kattavat Mikkelin kantakaupungin lisäksi Rantakylän, Otavan, 
Anttolan, Haukivuoren, Ristiinan ja Suomenniemen taajamat. Suurin osa Mikkelin alu-
een jätevesistä käsitellään nykyisin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamolla, jossa 
käsitellään Mikkelin kaupunkialueen lisäksi Rantakylän ja Otavan alueiden, yhdentoista 
vesiosuuskunnan jätevedet sekä Metsä-Sairilan jäteaseman Oravinmäen kaatopaikan 
suotovesiä. Ristiinan ja Anttolan alueilla jäteveden käsitellään omissa puhdistamoissa. 
(Ramboll 2016)   

Mikkelin Metsä-Sairilan alueelle on suunniteltu uusi jätevedenpuhdistamo, joka korvaa 
nykyisen Kenkäveronniemen puhdistamon. Pienempien Anttolan ja Ristiinan puhdista-
moiden sulkemista on suunniteltu, jolloin myös näiden alueiden jätevedet johdettaisiin 
tulevaisuudessa siirtoviemäreillä uudelle Metsä-Sairilan puhdistamolle. Uuden puhdis-
tamon tulokuormitus kasvaa hieman uusien alueiden viemäröimisen myötä sekä myös 
Mikkelin alueen kasvuennusteet huomioiden. (Ramboll 2016) 

Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon tontille rakennetaan uusi jätevedenpump-
paamo, josta Kenkäveronniemen puhdistamolle tulevat jätevedet johdetaan paineviemä-
reissä Metsä-Sairilaan. Uusi jätevedenpumppaamo ja paineviemärilinja toteutetaan ko-
konaisuudessaan kaksilinjaisena ja linjoja on mahdollista ajaa myös ristiin. Paineviemä-
rilinja toteutetaan kahtena vesistönalituksena. Ensimmäinen vesistönalitusosuus kulkee 
Savilahden, Pappilanselän ja Tyynensalmen halki Salosaareen. Salosaaressa linja kulkee 
noin 700 metrin matkan maanvaraisena, jonka jälkeen tulee toinen vesistönalitusosuus 
Mustaselän ja Pitkälahden halki Metsä-Sairilaan. Viemärilinjan kokonaispituus on 5370 
m, josta 200 m on linjan alkupäässä vanhan puhdistamon alueella kulkevaa sisäistä put-
kistoa ja 50 m uuden puhdistamon sisäisen tulotunnelin putkiosuutta. Vesistönalituksen 
osuus on noin 4100 m. Siirtolinja on esitetty liitteessä 1. 
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3.2 Tulopumppaamo ja mitoitustiedot 

Taulukkoon 6 on koottu Metsä-Sairilan siirtolinjan mitoitustiedot.  

Taulukko 6. Siirtolinjan mitoitustiedot 

Virtaama: 
 mitoitusvirtaama (Qh,max) 
 keskimääräinen virtaama (Qh,kesk) 

 
1800 m3/h 
625 m3/h 

Nostokorkeus 
 staattinen 
 dynaaminen 
 kokonaisnostokorkeus 

 
20,0–23,3 m 
12,0 m 
32,0–35,3 

Paineputken materiaali ja koko PEH100 SDR17 630 mm 

Pumput Kolme pumppua yhdellä paineviemärilin-
jalla, joista yksi on aina varapumppuna. 
Mitoitus siten, että kahdelle pumpulla voi-
daan pumpata 250 l/s yhteen paineviemä-
riin. 

 

Kuormitusennusteet huomioiden keskimääräisen jätevesivirtaaman uudelle puhdista-
molle on ennustettu nousevan nykyisestä noin 13 000 m3/d tasolle 15 500 m3/d. Maksi-
mivuorokausivirtaamat voivat olla kaksinkertaisia keskimääräiseen virtaaman nähden. 
(Ramboll 2016) Kuvassa 11 on esitetty Kenkäveronniemen puhdistamon tulevan jäte-
veden tuntivirtaaman pysyvyyskäyrä vuonna 2013 ja ennustettu pysyvyyskäyrä vuodel-
le 2030.   
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Kuva 11. Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon tuntivirtaamien pysyvyyskäyrä 
vuonna 2013 ja ennustetut jätevesivirtaamat vuonna 2030 (Ramboll 2016) 

Paineputken mitoituksessa mitoitusvirtaamaksi eli suurimmaksi tuntivirtaamaksi on 
määritetty 1800 m3/h. Pysyvyyskäyrästä voidaan lukea keskimääräisen tuntivirtaaman 
olevan vuonna 2030 noin 625 m3/h, joka on noin kolmasosa mitoitusvirtaamasta.  

Paineputken materiaaliksi ja putkikooksi on molemmille linjoille valittu PEH100 
SDR17 630 mm. Pumppaamon imualtaan korkeusasema on +74,4–77,70 ja purkukor-
keus puhdistamolla on +97,72, jolloin staattinen nostokorkeus vaihtelee välillä 20,0–
23,3 m. Linjan dynaamiset häviöt ovat noin 12,0 m. Kokonaisnostokorkeudeksi saadaan 
näin ollen 32,0–35,3 m.  

Molemmille linjoille on suunniteltu kolme pumppua, joista yksi toimii aina varapump-
puna. Paineputkien ja pumppujen mitoituksen perustana on mitoitusvirtaaman pump-
paaminen kahteen paineputkeen, jolloin yhden putken virtaamaksi tulee 250 l/s. Huolto-
tilanteita varten on katsottu, että yhteen paineputkeen voidaan kolmella pumpulla pum-
pata 1200 m3/h. Pumppaamon imuallas on kaksiosainen ja se varustetaan settipadolla, 
sulkuluukuilla ja pumppuja suojaavilla karkeavälpillä. Normaalissa käyttötilanteessa 
imuallasta käytetään yhtenä altaana, mutta huoltotilanteessa imualtaan toinen puoli voi-
daan sulkea ja tyhjentää toisen ollessa käytössä. (Ramboll 2011) 

Pumpputyypiksi on alustavasti mitoitettu Grundfosin 
S2.110.200.1150.4.70M.S.416.G.N.D–95112906, jonka moottoriteho on 115 kWh. 
Pumppu toimii parhaalla hyötysuhteella pisteessä 195 l/s ja 41 m, jolloin pumpun teo-
reettinen hyötysuhde on 78,5 %. Pumppukäyrä on esitetty liitteessä 2. 
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Paineiskutilanteiden hallintaan paineviemärilinjoihin on harkittu rakennettavan kalvo-
painesäiliöt (Ramboll 2011). Painesäiliövaimennuksessa säiliöön varautuu paine-
energiaa. Paineen laskiessa säiliö syöttää paineviemäriin vettä ja paluuvirtauksen aikana 
vastaanottaa vettä. Painesäiliö toimii siis eräänlaisena varapumppuna ja estää paineisku-
tilanteen syntymistä. (Pulli 2009)  

Ilman kertymisen estämiseksi kumpaankin paineviemärilinjaan tulee ilmanpoistoventtii-
lit ennen ensimmäisen vesistönalitusosuutta ja ensimmäisen vesistönalitusosuuden jäl-
keen Salosaaren maanvaraiselle osuudelle. Tulopumppaamon toiminnan seuraamista 
varten sinne sijoitetaan seuraavanlaista instrumentointia: 

 Pinnankorkeuden mittaukset tulokaivoon ja imualtaan molempiin lohkoihin 
 Virtaama- ja painemittaus molempiin paineputkiin 
 Lämpötilan mittaus jätevedestä ja ilmasta 
 Jäteveden sähkönjohtavuuden ja pH:n mittaus 

Salosaaren maanvaraiselle osuudelle sijoitetaan myös laiterakennukseen virtaama- ja 
painemittaus molempiin paineputkiin.       

3.3 Energiankäytön optimointi 

3.3.1 Mallinnuksessa käytetty ohjelmisto 

Siirtolinjan hydrauliseen tarkasteluun käytettiin Bentley WaterCAD V8i – ohjelmistoa. 
Siirtolinjasta oli aikaisemmin tehty malli Bentley Hammer V8i – ohjelmistolla paineis-
kutarkasteluita varten. Siirtolinjan energiatarkasteluja varten malli oli siirrettävä Water-
CAD:in, koska Hammer on suunniteltu lähinnä paineiskutilanteiden mallintamiseen 
eikä siitä löydy energiatarkasteluja varten tarvittavia ominaisuuksia. Hammerissa tehty 
malli saatiin siirrettyä lähes kokonaisuudessaan WaterCAD-alustalle muuntamalla alku-
peräinen malli EPANET-formaattiin ja tuomalla tämä WaterCAD:in.  

Energialaskelmissa verrattiin on-off- ja taajuusmuuttujaohjattua pumppausta toisiinsa. 
Jäteveden pumppauksessa nämä kaksi ohjaustapaa ovat energiankäytön kannalta käy-
tännössä ainoat järkevät vaihtoehdot, minkä vuoksi kuritus- ja ohivirtaussäätötapoja ei 
mallinnettu. Mallinnettu tulopumppaamo on esitetty kuvassa 12. 
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Kuva 12. Mallinnettu tulopumppaamo 

Mallinnuksessa imualtaiden T-1 ja T-2 välinen putki pidettiin suljettuna, jolloin yhden 
tai kahden pumppulinjan pumppaustilanteita simuloitiin esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

 Pumppaamolle tuleva virtaama yhteensä 200 l/s 
 Yhden pumppulinjan käytössä imualtaalle T-1 syötetään tulovirtaa-

maksi 200 l/s ja imualtaalle T-2 0 l/s 
 Kahden pumppulinjan käytössä imualtaalle T-1 syötetään tulovirtaa-

maksi 100 l/s ja imualtaalle T-2 100 l/s 

Paineviemäreiden välissä oleva venttiili GPV-14 pidettiin joko auki tai suljettuna riip-
puen siitä, että haluttiinko yhden pumppulinjan pumppauksessa tarkastella yhden tai 
kahden paineviemärin käyttöä.  

Taajuusmuuttujaohjattuja pumppausta voi mallintaa WaterCAD:lla rinnakkaisena 
pumppauksena. Taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen mallintamisessa WaterCAD:lla 
on kuitenkin täytettävä seuraavat kriteerit: 

 Pumpuilla on oltava sama kohde solmukohta ja nostokorkeus (target node 
and head) 

 Pumpuilla on oltava sama maksimi kierroslukukerroin (relative speed factor) 
 Pumppujen on oltava identtiset eli niillä on oltava sama pumppukäyrä 
 Pumppujen paine- ja imupuolella on oltava yhteinen solmukohta kolmen 

solmun sisällä pumpuista 

Mallissa rinnakkaisista pumpuista valitaan yksi pääpumppu muiden pumppujen toimi-
essa apupumppuina. Malli käyttää pääpumppua ensisijaisesti tulovirtaaman pumppaa-
miseen paineviemäriin. Jos pääpumppu ei pysty maksimikierrosluvulla yksin pump-



42 

paamaan tarvittavaa määrää vettä, malli käynnistää toisen pumpun avuksi. Mallissa taa-
juusmuuttujaohjatut pumput eivät voi toimia eri kierrosluvuilla eli usean pumpun olles-
sa käytössä yhtä aikaa laskee malli kaikille pumpuille saman kierrosluvun. (WaterCAD 
2013) 

On-off-ohjausta simuloitiin rinnakkaisille pumpuille asettamalla niille yksinkertaiset 
imualtaan pinnan korkeuteen perustuvat kontrollit. Jokaisella pumpulla oli omat käyn-
nistys- ja pysäytysrajansa. Tällöin pumppu, jonka käynnistysraja on matalin, käynnistyy 
ensin ja jos imualtaan pinnankorkeus nousee edelleen pumppauksesta huolimatta, käyn-
nistyy toinen pumppu ensimmäisen pumpun avuksi.  

Energiankulutuslaskelmat tehtiin käyttämällä WaterCAD:n ”Scenario Energy Cost”- 
työkalua. ”Scenario Energy Cost”-työkalu laskee energiankäytön ja kustannukset yhdel-
le skenaariolle. Skenaariossa täytyy määrittää, mitkä elementit halutaan sisällyttää las-
kelmiin. Oletuksena WaterCAD sisällyttää laskelmiin kaikki pumput, tankit ja taajuus-
muuttujaohjatut pumppupatterit. Energianhinta on mahdollista antaa mallille vuorokau-
den ajan tai energiankulutuksen mukaan vaihtuvana muuttujana tai koko ajan vakiona 
pysyvänä. (WaterCAD 2013) Tässä työssä energianhintana käytettiin vakioarvoa 8 
snt/kWh, joka perustuu tilastokeskuksen antamaan arvioon alkuvuoden 2016 energian-
hinnasta.  

3.3.2 Tarkasteltava tilanne 

Vuorokausivaihtelun simuloimiseen käytettiin kuvan 13 mukaista jakaumaa. Vuorokau-
sivaihtelun avulla voidaan havainnollistaa tulovirtaaman vaihtelun vaikutusta pumppa-
ukseen ja siirtolinjan toimintaan. Vuorokauden huipputuntivirtaama saavutetaan kello 
21 aikaan illalla ja se on noin 1,5-kertainen keskimääräisen virtaamaan verrattuna.  
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Kuva 13. Jätevedenpumppaamon tulovirtaaman vuorokausivaihtelujakauma 

Mallinnuksen avulla haluttiin tutkia on-off- ja taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen 
vaikutusta pumppauksen energiankulutukseen ja jäteveden virtausnopeuteen paine-
viemärilinjassa. Mallinnuksen tavoitteena oli optimoida kaksilinjaisen paineviemärin 
operointi siten, että pumppauksen energiankulutus olisi mahdollisimman pieni ja että 
jäteveden virtausnopeus olisi paineviemärissä riittävä kiintoaineen sedimentoitumisen ja 
ilman poistumisen hallintaan. Painehäviölaskuissa käytettiin Darcy-Weisbachin yhtä-
löön perustuvaa algoritmia ja paineputken karkeuskertoimena arvoa 0,2 mm.  

Perustilanteena mallinnuksessa käytettiin keskimääräisen tulovirtaaman 625 m3/h 
pumppausta paineviemärilinjaan. Perustilanteessa selvitettiin optimaalinen tapa pumpa-
ta jätevettä paineviemärilinjaan energiankulutuksen ja jäteveden virtausnopeuden kan-
nalta sekä arvioitiin mahdollisen huuhtelupumppauksen tarvetta. Lisäksi tarkasteltiin, 
minkälaisella hyötysuhteella alustavasti mitoitettu pumppu toimii ja tehtiin tarvittavia 
muutoksia pumppauksessa parhaan mahdollisen hyötysuhteen saavuttamiseksi.  

3.4 Ilman poistuminen putkesta 

Ilman poistumista putkesta tarkasteltiin taulukossa 7 kuvatun viiden eri kokeellisen yh-
tälön avulla. 
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Taulukko 7. Ilman poistumisen tarkastelussa käytetyt yhtälöt 

Tekijä Yhtälö Selitteet 

Kent (1952) = 1,23  vc = rajanopeus (m/s) 

g = putoamiskiihtyvyys 
(9,81 m/s2) 

d = putken sisähalkasija 
(m) 

 = putken kaltevuus-
kulma (°) 

I = putkenkaltevuus 
(m/m) 

Wisner et al. 
(1975) 

= (0,55 + 0,5 )  

Escarameia et al. 
(2007) 

= (0,61 + 0,56 )  

Kalinske & Bliss 
(1943) = 0,71 =

4
0,71  

Walski et al. 
(1994) =

,

0,88  

 

Kaikista yhtälöistä esiintyy Frouden luvun termi, jonka avulla todettiin luvussa 2.4 voi-
tavan ilmaista putken kaltevuudesta riippuva rajanopeus vc. Yhtälöissä Kentin (1952), 
Wisner et al.:n (1975), Escarameia et al.:n (2007) ja Kalinske & Blissin (1943) putken 
kaltevuus ilmaistaan kaltevuuskulman  avulla. Kaltevuuskulma on alaspäin laskevan 
putken ja vaakatason välinen kulma.   

Kentin (1952) yhtälöä voidaan pitää perustana Wisner et al.:n (1975), Escarameia et 
al.:n ja Walski et al.:n yhtälöille ja se on ollut suosittu insinöörisovelluksissa Hollannis-
sa. Kentin (1952) yhtälö on saatu kokeiden avulla, joissa on käytetty putkikokoa 33 mm 
ja 102 mm ja kaltevuuskulmana väliä 15-60°. Kentin (1952) kokeet perustuivat kaasu-
kuplan tilavuuden pysymiseen vakiona, jolloin hän pystyi määrittämään ilmakuplan 
kokonaisnostovoiman, joka tarvitaan tasapainottamaan virtaavan veden siirtovoimaa. 
Myöhemmin Wisner et al. (1975) esitti korjauksen Kentin (1952) yhtälöön. Wisner et 
al. (1975) raportoi korjatun käyrän sopivan paremmin Kentin (1952) kokeelliseen da-
taan, mutta yhtälöä ei silti syrjäyttänyt Kentin (1952) yhtälön käyttöä Hollannissa. Tuo-
rein uudistus Kentin (1952) yhtälöstä on Escarameia et al.:n (2007) laatima yhtälö. Es-
carameia et al. (2007) suoritti kokeensa 150 mm putkella ilmakuplan tilavuuden pysy-
tellessä alle 5 litran ja kaltevuuskulman alle 22,5°. Escarameia et al. (2007) on todennut 
yhtälönsä laajentavaan Kentin (1952) yhtälön soveltumaan myös alle 15° kulmille. Ka-
linske & Bliss (1943) yhtälö perustuu 100 mm ja 105 mm putkihalkaisijoilla tehtyihin 
kokeisiin. (Pothof 2011) 
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Yhtälöiden avulla ratkaistiin rajanopeus eri kaltevuuskulmilla ja kahdella eri putkihal-
kaisijalla. Tavallisesti putken kaltevuus ilmoitetaan promilleina eli esimerkiksi yksikös-
sä m/km tai mm/m, mutta tässä työssä oli sopivampaa ilmaista putken kaltevuus yksi-
kössä m/m eli prosentteina sekä kaltevuuskulman avulla. Metsä-Sairilan siirtolinjan 
pituusleikkauksesta määritettiin ilman kertymiselle todennäköisimmät kohdat vesis-
tönalitusosuuksilla. Näille kohdille laskettiin putken kaltevuuden ja kaltevuuskulman 
perusteella rajanopeus taulukon 7 yhtälöillä.  

3.5 Sedimentoitumisen laskennallinen tarkastelu 

MOUSE on ensimmäinen Tanskan hydraulisen instituutin (DHI, Danish Hydraulic Ins-
titute) kehittämä mikrotietokonepohjainen ohjelma yhdyskuntien jäte- ja hulevesisys-
teemien mallintamiseen.  MOUSE koostuu useasta eri moduulista, joista yksi on sedi-
mentoitumiseen tarkasteluun soveltuva MOUSE TRAP- moduulisarja. MOUSE TRAP-
moduulisarja sisältää työkalut sedimentoitumisen kulkeutumisen ja veden laadun mal-
lintamiseen. MOUSE TRAP:n sisältämät moduulit ja niiden väliset yhteydet on esitetty 
kuvassa 14.  (Tanskan hydraulinen instituutti 2012a) 

 

Kuva 14. MOUSE TRAP-moduulit (Tanskan hydraulinen instituutti 2012a, muokattu) 
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Moduuleita voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdistettynä kuvan 14 mukaisesti riippuen 
mallilta vaaditulta tarkkuudelta. WQ-moduulin käyttö edellyttää kuitenkin aina AD-
moduulin käyttöä samanaikaisesti. SQR-moduulia voidaan käyttää itsenäisesti veden 
laadun ja sedimentin kulkeutumisprosessien tutkimiseen valuma-alueilla. SQR-
moduulilla saatuja tuloksia voidaan käyttää suoraan lähtötietona MOUSE TRAP:n put-
kijohtomalleissa. (Tanskan hydraulinen instituutti 2012a) 

Moduulin valintaan vaikuttaa mallintamiselta haluttu tulos sekä olemassa olevat lähtö-
tiedot. AD-moduulia, mahdollisesti yhdistettynä WQ-moduuliin, kannattaa käyttää, jos 
halutaan tutkia vain liuenneiden epäpuhtauksien käyttäytymistä. ST-, AD- ja WQ-
moduuleita puolestaan kannattaa käyttää rinnakkain, jos halutaan mallintaa viemä-
risedimenttiin kiinnittyneiden partikkeleiden käyttäytymistä. Jos mallintamisen ainoa 
tarkoitus on tutkia sedimentin kulkeutumista, ST-moduulia voidaan käyttää itsenäisesti. 
(Tanskan hydraulinen instituutti 2012a)  

ST-moduuli toimii rinnakkain MOUSE:n hydrodynaamisen laskennan kanssa ja näin 
ollen simuloi kiintoaineen sedimentoitumista dynaamisesti. MOUSE:n hydrodynaami-
nen laskenta perustuu Saint-Venantin osittaisdifferentiaaliyhtälöparin ratkaisuun osittain 
täydessä putkessa. Saint-Venantin yhtälöpari muodostuu jatkuvuus- ja liikemääräyhtä-
löistä: 

+ = 0          (22) 

+ + + =       (23) 

joissa Q on virtaama (m3/s), A on virtaaman poikkileikkausala (m2), y on virtaussyvyys 
(m), g on putoamiskiihtyvyys (m/s2), x on etäisyys virtaussuunnassa (m), t on aika (s),  
on nopeusjakaumakerroin, If on kitkakaltevuus ja I0 on pohjan kaltevuus. (Tanskan hyd-
raulinen instituutti 2012b) 

Saint-Venantin yhtälöt kuvaavat ainoastaan vapaata virtaustilaa. Saint-Venantin yhtälöi-
tä on kuitenkin mahdollista yleistää siten, että ne huomioivat myös paineellisen virtauk-
sen. Tämä tapahtuu lisäämällä putken laelle kuvitteellinen rako, joka tunnetaan nimellä 
Preismannin rako. Paineellisen virtauksen mallinnuksessa vesisyvyys y nousee Preis-
mannin rakoa pitkin putken yläpuolelle, jolloin laskentaa on mahdollista jatkaa vapaata 
virtaustilaa kuvaavilla Saint-Venantin yhtälöillä. (Tanskan hydraulinen instituutti 
2012b) 

ST-moduuli kuvaa sedimentoitumisen aiheuttamat muutokset putken poikkileikkauspin-
ta-alassa ja hydraulisessa kapasiteetissa sekä ennustaa sedimentoitumisen kertymisen 
kannalta herkät paikat viemärissä. ST-moduulilla voidaan mallintaa koheesittoman se-
dimentin kulkeutumista neljällä eri sedimentin kulkeutumista kuvaavalla yhtälöllä: En-
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gelund-Hansenin, Ackers-Whiten, Engelund-Fredsøe-Deigaardin tai van Rijnin yhtälöl-
lä. Yhtälön valintaan varten ei voida antaa yleisiä suosituksia, koska yhtälön soveltu-
vuus tietyn systeemin tarkasteluun riippuu useista eri tekijöistä. (Tanskan hydraulinen 
instituutti 2012a) 

ST-moduulin kulkeutumismallit voidaan jakaa eksplisiittisiin ja morfologisiin mallei-
hin. Kulkeutumismallit ovat kompleksisuudeltaan eritasoisia, ja kaikkia neljää sedimen-
tin kulkeutumista kuvaavaa yhtälöä on mahdollista käyttää missä tahansa ST-moduulin 
kulkeutumismallissa. (Tanskan hydraulinen instituutti 2012a) 

Eksplisiittiset mallit ovat morfologisia malleja yksinkertaisempia. Näissä malleissa se-
dimenttikerrokset pysyvät simuloinnin aikana muuttumattomina. Malli laskee sedimen-
tin kuljetuskapasiteetin ajan ja paikan suhteen eksplisiittisenä funktiona aikaa ja paikkaa 
vastaavilla hydrodynaamisen virtaaman parametreilla. Toisin sanoen malli laskee poten-
tiaalisen sedimentin kulkeutumisen, mutta mallinnetussa systeemissä sedimenttikerros 
pysyy paikallaan. Eksplisiittisiä malleja voidaan hyödyntää lähinnä putken hydraulisen 
kapasiteetin tarkastelussa. (Tanskan hydraulinen instituutti 2012a) 

ST-moduulin morfologiset mallit ratkaisevat sedimentin kulkeutumista kuvaavan jatku-
vuusyhtälön. Laskennan tulokset ilmaistaan dynaamisesti muuttuvan virtaaman poikki-
leikkausalan ja virtausvastusluvun kautta. Morfologisissa malleissa on mahdollista antaa 
mallille sedimentin raekokojakauma, jota käytetään laskennassa. Hienojen orgaanisten 
partikkeleiden mallintamiseen on kuitenkin parempi käyttää AD-moduulia, koska se 
kuvaa paremmin hienojakoisten partikkeleiden kulkeutumista. (Tanskan hydraulinen 
instituutti 2012a) 

Sedimentoitumisen mallintaminen on pääasiassa keskittynyt vietto- ja hulevesiviemä-
reiden tarkasteluihin. Tässä työssä tarkasteltiin mahdollisuutta hyödyntää MOUSE 
TRAP:a sedimentoitumisen mallintamiseen paineviemärissä, mistä ei ole olemassa ai-
kaisempaa tutkimustietoa saatavilla. Työssä oltiin kiinnostuneita ainoastaan sedimentin 
kulkeutumisesta paineviemärissä, jolloin ST-moduulin koettiin sopivan yksinään käytet-
täväksi sedimentoitumisen tarkasteluun.  Kriteereinä MOUSE TRAP:n hyödyntämiseen 
pidettiin: 

 Paineviemärimallin luominen. Tämän kriteerin tarkoituksen oli selvittää, voi-
daanko MOUSE TRAP:lla luoda paineviemärimalli siten, että mallintamisen 
mielekkyys säilyy eli ei jouduta tekemään suuria oletuksia paineellisen virta-
uksen mallintamiseen ja paineviemärimallin virtaustila vastaa todellista vir-
taustilaa. 

 Erikokoisten partikkelien käyttäytyminen. Partikkelikoolla on suuri vaikutus 
kiintoaineen sedimentoitumiseen, joten tällä kriteerillä haluttiin selvittää, mi-
ten partikkelikokojakaumaa pystytään käyttämään mallinnuksessa. 
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 Mallin luotettavuus. Tämän kriteerin tarkoituksena oli selvittää, ovatko mal-
lin tulokset hyödynnettävissä ilman kalibrointia, koska mallinnettavasta pai-
neviemäristä ei ole hyödynnettävissä aikaisempia havaintoja sen toiminnasta.  

3.6 Toimintavarmuuden arviointi 

Toimintavarmuuden arvioinnissa hyödynnettiin Maailman terveysjärjestön (World 
Health Organization, WHO) julkaisemaa Sanitation Safety Planning (SSP) – ohjeita ja 
Reasonin (1997) riskinarviointiin perustuvia ajatuksia. SSP on riskinarviointiin perustu-
va hallintatyökalu viemärijärjestelmille, minkä avulla voidaan systemaattisesti tunnistaa 
ja hallita riskejä koko jäteveden elinkaaren ajan, ohjata investointeja todellisiin riskeihin 
perustuen, edistää terveyshyötyjä ja minimoida haitallisia terveysvaikutuksia sekä taata 
viranomaisille ja viemäriverkoston käyttäjille viemäriverkoston turvallisuus. (WHO 
2016) SSP:iin kuluu itse riskinarvioinnin lisäksi myös riskienhallintaa ja riskiviestintää, 
mutta tässä työssä keskityttiin ainoastaan paineviemärin riskinarviointiin.  

SSP:n ohjeisiin yhdistettiin Reasonin (1997) kehittämää riskinarviointimenetelmää. 
Reasonin (1997) menetelmä on alun perin kehitetty yritysten organisatoristen riskien-
hallintaan, mutta on myös hyvin sovellettavissa tämän työn riskinarviointiin. Reasonin 
(1997) mukaista mallia riskinarvioinnissa on havainnollistettu kuvassa 15. 

 

Kuva 15. Riskinarvioinnin vaiheet (Reason 1997, muokattu) 

Riskinarviointi alkaa vaaratekijöiden tunnistamisella. Käsitteinä vaara ja riski ovat tär-
keä erottaa toisistaan. Vaaralla tarkoitetaan mahdollisuutta järjestelmälle ei-toivotun 
tapahtuman toteutumisesta, kun taas riskikäsitteellä tarkoitetaan yleensä vaaran esiinty-
mistodennäköisyyden ja seurausten vakavuuden yhdistelmää. (Theodore 2015; WHO 
2016) 

Riskinarvioinnin toisena vaiheena on suojausten tunnistaminen. Suojaukset voivat olla 
sekä aktiivisia että passiivisia ja niitä voi olla yhdelle vaaratekijälle useita. Suojausten 
tarkoituksena on estää, rajoittaa tai ennakoida vaaran toteutuminen. Reasonin (1997) 
”The Swiss Cheese”- mallin eli reikäjuustomallin mukaan suojaukseen voi tulla reikiä 
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joko aktiivisista virheistä johtuen tai piilevistä olosuhteista johtuen. Jos kaikki suojauk-
set pettävät yhtäaikaisesti, seuraa vaaralla altistuminen ja menetyksiä. (Reason 1997) 

Riskinarvioinnin viimeisessä vaiheessa arvioidaan seurausten vaikutuksia. Tässä vai-
heessa tunnistetaan, mihin tai keihin toteutunut ei-toivottu tapahtuma vaikuttaa ja mitä 
ja kuinka suuria vaikutukset ovat. Jäteveden siirrossa riskit voidaan jakaa ympäristö-, 
terveys- ja taloudellisiin riskeihin. (Theodore 2015) Lopullinen riskin suurus saadaan 
yhdistämällä vaaran esiintymistodennäköisyys siitä aiheutuvien seurausten vakavuu-
teen. Työssä riskin suuruuden arviointiin käytettiin taulukon 8 mukaista kolmiportaista 
riskimatriisia.  

Taulukko 8. Riskimatriisi riskin suuruuden arviointiin 

Seurausten vakavuus 

Esiintymistodennäköisyys Vähäiset  Haitalliset  Vakavat  

Epätodennäköinen 1 Merkityksetön 
riski 

2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen 
riski 

Mahdollinen 2 Vähäinen riski 3 Kohtalainen 
riski 

4 Merkittävä riski 

Todennäköinen  3 Kohtalainen 
riski 

4 Merkittävä 
riski 

5 Sietämätön 
riski 

  

Riskimatriisissa riski jaetaan riskiluokkaan todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden 
perusteella. Riskimatriisin koosta riippuen riskiluokkia voi olla useita. Taulukon 8 ris-
kimatriisissa riskiluokkia on 5. Riskiluokkia on kuvattu värikoodeilla siten, että vihreäl-
lä värillä on kuvattu merkityksetöntä riskiä ja värin voimistuminen merkitsee riskin suu-
ruuden kasvamista. Punaisella värillä on kuvattu sietämätöntä riskiä.   

Vaaran esiintymistodennäköisyys jaettiin työssä epätodennäköiseen, mahdolliseen ja 
todennäköiseen esiintymiseen. Työssä epätodennäköisellä vaaralla tarkoitetaan sellaista 
vaaraa, joka ei esiinny systeemin eliniän aikana. Mahdollinen vaara puolestaan saattaa 
esiintyä muutaman kerran systeemin eliniän aikana ja todennäköisen vaaran odotetaan 
esiintyvän useasti systeemin eliniän aikana.  

Vaaran seurausten vakavuutta arvioitiin esiintymistodennäköisyyden mukaisesti kol-
mella eri luokalla, jotka olivat vähäiset, haitalliset ja vakavat seuraukset. Vähäisillä seu-
rauksilla tarkoitettiin lievää taloudellista tappiota aiheuttavia seurauksia. Haitallisiksi 
seurauksiksi määritettiin merkittävää taloudellista tappiota tai lievää ympäristön pilaan-
tumista aiheuttavia seurauksia. Seuraukset määritettiin puolestaan vakaviksi, jos ne ai-
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heuttivat suurta taloudellista tappiota, merkittävää ympäristön pilaantumista tai uhkaa 
ihmisten terveydelle.  

Työssä tehtiin arvioi siirtolinjan toimintavarmuudesta riskinarvioinnissa havaittujen 
riskien suuruuden perusteella. Toimintavarmuuden arvioinnissa tärkeänä osana olivat 
itse vaarojen tunnistamisen lisäksi pumppausjärjestelyjen vaikutukset siirtolinjan toi-
mintavarmuuteen. Vaarojen tunnistaminen rajattiin työssä koskemaan vain ilman ker-
tymisestä, kiintoaineen sedimentoitumisesta ja pumppuvioista aiheutuviin vaarallisiin 
tapahtumiin. Pumpun vikaantumisen kohdalla ei yksityiskohtaisesti arvioitu vikaantu-
miseen johtavia syitä vaan keskityttiin enemmän siitä aiheutuviin seurauksiin. 
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4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

4.1 Energiankäyttö 

Kuva 16 havainnollistaa on-off- ja taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen eroa tarkastel-
tavaan paineviemärilinjaan yhden vuorokauden aikana.  

 

Kuva 16. On-off- ja taajuusmuuttujaohjattu jäteveden pumppaus paineviemärilinjaan  

Kuvan 16 tulokset vastaavat Nebittin (2006) ja Pullin (2009) mukaisia teorioita on-off- 
ja taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen toiminnasta. On-off-ohjatun linjan pumpuille 
on annettu tietyt käynnistys- ja pysäytysrajat, joiden mukaan pumput toimivat. Yöllä, 
kun virtaama on keskimääräistä pienempi, pumput käynnistyvät ja pysähtyvät harvem-
min, ja aamulla virtaaman kasvaessa myös pumppujen käynnistystiheys nousee. Pum-
pun tuotto on vakio pumpun ollessa käynnissä. Taajuusmuuttuja ohjatun pumpun tuotto 
puolestaan noudattaa mallille syötettyä tulevan jäteveden virtaaman vuorokausija-
kaumaa (kuva 13). Taajuusmuuttujaohjattu pumppu ei pysähdy virtaaman pienentyessä 
vaan pumpun kierrosluku muuttuu virtaaman mukaisesti. Taajuusmuuttujaohjatun linjan 
imualtaan pinnan korkeus pysyy koko ajan vakiona, kun taas on-off-ohjatun linjan imu-
altaan pinnan korkeus vaihtelee pumppujen käynnistys- ja pysäytysrajojen välillä. 

Imualtaan pinta, taajuusmuuttuja 

Imualtaan pinta, on-off Virtaama, on-off 

Virtaama, taajuusmuuttuja 
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Mallinnuksella tarkastellut tilanteet, saadut pumppauksen energiankulutukset ja kustan-
nukset on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9. Pumppauksen energiankulutus mallinnetuissa tilanteissa 

 

 

Tarkasteltava tilanne 

Säätötapa 

On-off Taajuusmuuttuja 

Energian-
kulutus 
(kWh/d) 

Kustan-
nukset 
(€/d) 

Energian-
kulutus 
(kWh/d) 

Kustan-
nukset 
(€/d) 

Pumpataan kahdella pumppu-
linjalla kahteen paineputkeen 

Qtulo = 312,5 m3/h/linja 

1929 154,32 1371 109,68 

Pumpataan kahdella pumppu-
linjalla yhteen paineputkeen* 

Qtulo = 312,5 m3/h/linja 

2154 172,32 1622 129,76 

Pumpataan yhdellä pumppu-
linjalla yhteen paineputkeen 

Qtulo = 625 m3/h/linja 

1926 154,08 1632 130,56 

Pumpataan yhdellä pumppu-
linjalla kahteen paineputkeen 

Qtulo = 625 m3/h/linja 

1858 148,64 1470 117,60 

* Tämän pumppaustilanteen tarkastelu on täysin teoreettista eikä sitä huomioida myöhemmin työssä 
vaihtoehtona pumppausjärjestelyissä. Käytännössä tällaista pumppausta ei missään tilanteessa tehtäisi. 

Kahden pumppulinjan käyttötilanteissa on käytössä aina vähintään 2 pumppua eli yksi 
kummallakin linjalla. Yhden pumppulinjan käyttötilanteissa on käytössä aina vähintään 
1 pumppu. Apupumput käynnistyvät tarpeen mukaan, jos yksi pumppu ei riitä tulovir-
taaman pumppaamiseen.  

Kun tarkastellaan pelkästään on-off-ohjattua pumppausta, huomataan, että eri pump-
paustilanteiden väliset erotukset energiankulutuksessa eivät ole kovin suuria. Selvästi 
edullisin vaihtoehto on-off-ohjatussa pumppauksessa on kuitenkin yhden pumppulinjan 
ja kahden paineputken käyttö. Tämä johtuu siitä, että yhden pumppulinjan ja kahden 
paineputken pumppauksessa pumpun nostokorkeus on pienempi kuin kahdessa muussa 
pumppaustilanteessa. On-off-ohjatussa pumppauksessa pumpun tuotto on aina sama, 
joten käytettäessä yhtä pumppulinjaa ja kahta paineputkea virtaushäviöt paineputkessa 
pienenevät virtaaman jakautuessa kahteen paineputkeen, jolloin myös kokonaisnosto-
korkeus pienenee (Chin 2007; Hager 2010). Pumppauksen hyötysuhde säilyy lähes va-
kiona, joten pienemmän nostokorkeuden omaavan pumppaussysteemin energiankulutus 
on kaavan 16 mukaisesti pienempi. 
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Mallinnuksen mukaan pumppauksen kustannukset ovat on-off-ohjauksella taajuusmuut-
tujaohjausta korkeammat kaikissa tarkastelluissa tilanteissa. Taajuusmuuttujaohjatussa 
pumppauksessa pumpun tuotto ja tästä riippuvat virtaushäviöt ovat pienemmät, mikä 
johtaa säästöihin energiankulutuksessa (Vogelesang 2007). Kahden pumppulinja ja 
kahden paineputken pumppaustilanteessa ohjaustapojen väliseksi erotukseksi tulee 
44,64 €/d, mikä tekee vuositasolla noin 16 290 €. Yhden pumppulinjan ja yhden paine-
putken pumppaustilanteessa ohjaustapojen välinen erotus on puolestaan 23,52 €/d, mikä 
on vuositasolla noin 8 580 €. Yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pumppausti-
lanteessa ohjaustapojen välinen erotus on 31,04 €/d ja vuositasolla noin 11 330 €. Mal-
linnetussa on-off-ohjauksessa pumppu käynnistyy kerralla täyteen kierroslukuun, jolloin 
syntyy tehopiikkejä ja tarpeetonta energiankulutusta.    

Taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen on eri pumppaustilanteiden välillä selviä eroja 
energiankulutuksessa. Mallinnuksen mukaan selvästi edullisin vaihtoehto olisi kahden 
pumppulinjan ja kahden paineputken pumppaus. Säästöksi tämän ohjaustavan valinnas-
sa tulee mallinnuksen perusteella 20,88 €/d eli vuodessa noin 7 620 € verrattuna yhden 
pumppulinjan ja yhden paineputken pumppaukseen ja 7,92 €/d eli noin 2 890 € vuodes-
sa verrattuna yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pumppaukseen. Taajuusmuut-
tujaohjatun pumppauksen kumulatiivista energiankulutusta yhden vuorokauden aikana 
on havainnollistettu kuvassa 17. 

 

Kuva 17. Kumulatiiviset energiankulutukset yhden ja kahden paineputken pumppauk-
sessa 

Kahden pumppulinjan ja paineputken pumppaus kuluttaa aamupäivään saakka enem-
män energiaa verrattuna kahteen muuhun tarkasteltuun pumppaustapaan. Muutos kumu-
latiivisessa energiankulutuksessa voidaan selittää pumppauksen hyötysuhteella ja kier-
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rosluvulla. Yöaikaan tulovirtaaman ollessa pienimmällään kaikilla kolmella ohjausta-
valla pumppujen kierrosluvut ovat lähes samalla tasolla, mutta kahden pumppulinjan ja 
paineputken pumppauksen hyötysuhde on huonompi verrattuna kahteen muuhun pump-
paustapaan. Eroja eri pumppaustilanteiden hyötysuhteissa on havainnollistettu kuvissa 
18, 19, 20.  

 

Kuva 18. Pumppauksen hyötysuhde kahden pumppulinja ja paineputken pumppauksessa 
yöaikaan 

 

 

Kuva 19. Pumppauksen hyötysuhde yhden pumppulinjan ja paineputken pumppauksessa 
yöaikaan 
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Kuva 20. Pumppauksen hyötysuhde yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pump-
pauksessa yöaikaan 

Aamupäivän jälkeen virtaaman kasvaessa myös pumppujen kierrosluku kasvaa ja 
pumppu alkaa käydä suuremmalla teholla. Kahden pumppulinjan pumppauksessa kier-
rosluku kasvaa kuitenkin suhteessa vähemmän kuin yhden pumppulinjan pumppaukses-
sa, mikä voidaan nähdä kuvasta 21.  

 

Kuva 21. Pumpun kierrosluvun muutos vuorokauden aikana taajuusmuuttujaohjatussa 
pumppauksessa 

Yhden pumppulinjan ja paineputken pumppauksessa nostokorkeus isommista virtaus-
häviöistä johtuen suurempi kuin yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pumppa-
uksessa, minkä vuoksi myös pumpun kierrosluku on suurempi. Suuremmasta nostokor-
keudesta johtuen yhden pumppulinjan ja paineputken pumppauksessa huipputunnin 
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aikana käynnistyy apupumppu, jotta vuorokauden huippuvirtaama saadaan pumpattua. 
Kaikissa pumppaustilanteessa pumppauksen hyötysuhteet ovat aamupäivän jälkeen sa-
malla tasolla, jonka vuoksi pienimmällä kierrosluvulla ja kapasiteetilla käyvä pumppu 
kuluttaa vähiten energiaa (Vogelesang 2007). Kahden pumppulinjan ja paineputken 
pumppauksessa suhteellinen kierroslukukerroin on vuorokauden aikana keskimäärin 
0,699, yhden pumppulinjan ja paineputken pumppauksessa 0,819 ja yhden pumppulin-
jan ja kahden paineputken pumppauksessa 0,804. 

Grundfos mitoittaa pumput parhaan hyötysuhteen mukaan siten, että taajuusmuuttujalla 
toimiva pumppu ei käy alle 35 Hz ja pumpun minimivirtaama on vähintään 10 % pum-
pun maksimituotosta (Knaapi 2016), joka mitoitetulla pumpulla tarkoittaa 34 l/s virtaa-
maa. Tämä arvo on hieman pienempi kuin Tredinnickin (2006) mukainen suositus. Tre-
dinnickin (2006) mukaisella suosituksella mitoitetun pumpun minimivirtaama olisi noin 
39–49 l/s. Mallissa kierroslukukerroin 0,7 vastaa 35 Hz:n taajuutta. 

Kuvasta 21 huomataan, että kaikissa tarkastelluissa pumppaustilanteissa pumpun kier-
roslukukerroin on osan ajasta alle 0,7. Kierroslukukertoimen ollessa 0,7 on pumpulle 
tuleva virtaama noin 110 l/s, joten tässä tapauksessa pumpun minimikierroslukua voi-
daan pitää pumppausta rajoittavana tekijänä. Kuvassa 22 on havainnollistettu taajuus-
muuttujaohjatun pumppauksen virtaamia kahden ja yhden paineputken ajotilanteissa 
sekä niiden suhdetta pumpun minimikierroslukukertoimeen.  

 

Kuva 22. Vuorokauden aikainen virtaaman vaihtelu paineputkessa ja pumpun minimi-
kierroslukukerroin taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa 
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Käytännössä pumppuja ei voida ajaa näin alhaisilla kierrosluvuilla ja pienillä virtaamilla 
kuin mallissa. Kahden pumppulinjan käyttötilanteessa ollaan noin 16 tuntia vuorokau-
desta alle minimikierroslukukertoimen 0,7 ja yhden pumppulinjan pumppauksessa noin 
6 tuntia. Käytännössä pumpulle pitäisi asettaa minimikierrosluku, jonka alapuolelle 
pumpun kierrosluku ei voi tippua. Tällöin pienen virtaaman aikana taajuusmuuttujaoh-
jatussa pumppauksessakin imuallas tyhjenee ja pumppu pysähtyy. Pumppu käynnistyy 
uudelleen, kun imualtaan pinnan korkeus nousee pumpun käynnistysrajalle. Pumppauk-
sen ohjaus tapahtuu siis ikään kuin on-off-ohjatusti, kunnes virtaama kasvaa jälleen ta-
solle, jossa imuallas ei pääse tyhjentymään pumpun käydessä minimikierrosluvulla. 
Tämä nostaa pumppauksen energiankulutusta, koska pumpun käynnistymiseen kuluu 
aina ylimääräistä energiaa.  

Mallinnettu taajuusmuuttujaohjattu pumppaus antaa etenkin kahden pumppulinjan käyt-
tötilanteessa pumppauksessa liian optimistisen kuvan pumppauksen energiankulutuk-
sesta. Kahden pumppulinjan käyttötilanteessa on-off-käyttöä tulee enemmän kuin yhden 
pumppulinjan tilanteessa, koska tällöin pumppu käy mallinnuksen mukaan enemmän 
ajasta alle minimikierrosluvun. Kahden ja yhden pumppulinjan käyttötavan välinen ero 
energiankulutuksessa todennäköisesti pienenisi, kun pumpulle asetettaisiin minimikier-
rosluku, jonka alle pumppu ei voi käydä.  

Nebittin (2007) mukaan pumpun kierroslukusäätö eli tässä työssä taajuusmuuttujaohjat-
tu pumppaus on energiankulutuksen kannalta paras tapa pumppauksen ohjaukseen, jota 
myös tässä työssä saadut tulokset tukevat. Kuitenkin Pullin (2009) mukaan taajuus-
muuttujaohjattu pumppaus olisi energiataloudellisesti kannattavaa vain, jos staattinen 
nostokorkeus on alle 50 % kokonaisnostokorkeudesta. Tässä työssä tarkastellussa 
pumppaussysteemissä staattinen nostokorkeus on yli 60 % kokonaisnostokorkeudesta, 
mutta mallinnuksen mukaan taajuusmuuttajasäädöllä saavutetaan silti säästöjä energi-
ankulutuksessa perinteiseen on-off-säätöön verrattuna. Tämä on selitettävissä kuvan 23 
avulla, jossa on esitetty riittävällä tarkkuudella alustavasti mitoitetun pumpun QH- ja 
hyötysuhdekäyrät säätöalueella eli kierroslukukertoimilla 1,0 ja 0,7 (50 Hz ja 35 Hz).  
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Kuva 23. Alustavasti mitoitetun pumpun hyötysuhteen muutos säädetyllä alueella 

Kuvasta 23 ja liitteestä 2 huomataan, että alustavasti mitoitetun pumpun hyötysuhde-
käyrä on hyvin loiva. Pumpun hyötysuhdekäyrän ollessa loiva pumppu pysyy laajem-
malla virtaama-alueella hyvällä hyötysuhdealueella. Näin ollen myöskään taajuusmuut-
tujasäädössä pumppu ei tarkasteltavassa systeemissä ajaudu huonolle hyötysuhdealueel-
le, jolloin taajuusmuuttujaohjatulla pumppauksella saavutetaan säästöjä energiankulu-
tuksessa. 

Pumppujen ylimitoitus on merkittävä ongelma energiankulutuksen kannalta, koska täl-
löin pumppu toimii huonolla hyötysuhdealueella (Nolte 2004; Nesbitt 2006; Kuronen 
2014). Myös tässä työssä pumppu on mitoitettu maksimivirtaaman ja kasvuennusteiden 
mukaisesti, mutta kaksilinjaisen paineviemärijärjestelmän ansiosta pumpun mitoitus 
voidaan tehdä tavanomaista yksilinjajärjestelmää hallitummin. Maksimivirtaaman (1800 
m3/h eli 500 l/s) pumppaamiseen on myös suunniteltu käytettävän kummaltakin linjalta 
kahta pumppua, mikä eroaa tavanomaisesta ajattelusta, että yhden pumpun on pystyttä-
vä maksimivirtaaman pumppaamiseen. Tarkasteltavassa systeemissä yhdelle pumpulle 
jää pumpattavaksi 125 l/s maksimivirtaamasta.  Tällöin päästään jo melko lähelle kes-
kimääräistä virtamaa (625 m2/h eli 174 l/s), jolloin myös pumppu saadaan toimimaan 
myös pienimmillä virtaamilla ja linjan alkuaikoina hyvällä hyötysuhdealueella. Tämä 
vaikuttaa pumppaamon energiakustannuksiin koko sen elinkaaren ajan positiivisesti.  

4.2 Energiankäytön herkkyystarkastelu 

Herkkyystarkastelussa tarkasteltiin, kuinka paljon mallin mukaan laskettu energiankulu-
tus muuttuu muuttamalla mallin lähtöparametreja. Muuteltaviksi parametreiksi valittiin 



59 

putken karkeuskerroin ja vuorokausijakauma. Karkeuskertoimen arvo muutettiin arvos-
ta 0,2 mm arvoon 1,0 mm. Vuorokausijakaumaa muutettiin siten, että vuorokauden ku-
lutushuipuista tuli jyrkemmät säilyttäen kuitenkin keskimääräinen virtaama samana 
kuin alkuperäisessä energiankulutustarkastelussa. Vuorokausijakaumat on esitetty ku-
vassa 24. Herkkyystarkasteluun valittiin pumppaustilanteeksi yhden pumppulinjan ja 
kahden paineputken sekä yhden pumppulinja ja yhden paineputken tilanteet taajuus-
muuttujasäädöllä, koska aikaisempien tarkasteluiden perusteella nämä kaksi ajotapaa 
ovat energiankulutuksen ja pumpun toiminnan kannalta järkevimmät. 

 

Kuva 24. Alkuperäinen vuorokausijakauma ja herkkyystarkastelua varten muutettu vuo-
rokausijakauma 

Taulukkoon 10 on koottu karkeuskertoimen ja vuorokausijakauman muutoksien vaiku-
tukset energiankulutukseen. 
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Taulukko 10. Karkeuskertoimen ja vuorokausijakauman muutoksien vaikutukset ener-
giankulutukseen 

Energiankulutus (kWh/d) 
Yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pumppaus 

Alkuperäinen vuo-
rokausijakauma, 

k=0,2 mm 

Alkuperäinen vuo-
rokausijakauma, 

k=1,0 mm 

Muutettu vuorokau-
sijakauma,  
k=0,2 mm 

Muutettu vuorokau-
sijakauma,  
k=1,0 mm 

1470 1490 1507 1531 

Energiankulutus (kWh) 
Yhden pumppulinjan ja yhden paineputken pumppaus 

Alkuperäinen vuo-
rokausijakauma, 

k=0,2 mm 

Alkuperäinen vuo-
rokausijakauma, 

k=1,0 mm 

Muutettu vuorokau-
sijakauma, 
 k=0,2 mm 

Muutettu vuorokau-
sijakauma, 
 k=1,0 mm 

1632 1733 1703 1831 

 

Taulukosta 10 huomataan, että molemmissa pumppaustilanteissa energiankulutus kas-
vaa karkeuskertoimen kasvaessa. Yhden pumppulinjan ja kahden paineputken pumppa-
uksessa energiankulutus kasvaa huomattavasti vähemmän kuin yhden pumppulinjan ja 
yhden paineputken pumppauksessa. Kahden paineputken käytössä energiankulutus kas-
vaa 1,3 % ja yhden paineputken käytössä 5,8 %. Ero energiankulutuksien kasvussa joh-
tuu siitä, että yhden paineputken pumppauksessa pumpun nostokorkeus on suurempi 
kuin kahden paineputken pumppauksessa, jolloin energiankulutuskin on suurempi (Chin 
2007; Hager 2010).  

Taulukon 10 mukaisesti energiankulutus myös kasvaa, kun vuorokausijakauman kulu-
tushuiput ovat jyrkemmät. Tämä kuvastaa hyvin Pullin (2009) näkemystä siitä, että ta-
saisella pumppauksella on mahdollista saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa: mitä 
tasaisempi tulevan veden vuorokausijakauma ja pumppaus sitä pienempi energiankulu-
tus. Kahden paineputken käytössä vuorokausijakauman muuttaminen aiheuttaa 2,5 % 
energiankulutuksen kasvun ja yhden paineputken käytössä 4,2 %.  

Mallinnuksen yhteydessä huomattiin, että jos yhdellä pumppulinjalla on taajuusmuuttu-
jaohjatussa pumppauksessa käytössä kaksi pumppua, malli olettaa näiden kahden pum-
pun pumppaavan vain pääpumpun painepuolen putkeen, vaikka malliin on rakennettu 
kaikille pumpuille oma painepuolen putki. Tämä johtaa siihen, että pumppaamon paine-
puolen putkessa virtausnopeus on suuren virtaaman vuoksi erittäin suuri, jolloin myös 
pumppaamon virtaushäviöt ovat todellista tilannetta suuremmat. Mallinnuksessa tulo-
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pumppaamon todellista suuremmista häviöistä johtuvaa energiankulutusta voidaan 
kompensoida suurentamalla mallissa painepuolen putkikokoa, jolloin virtausnopeus ja 
samalla myös häviöt putkessa pienenevät.  

Alkuperäisellä vuorokausijakaumalla ja keskimääräisellä virtaamalla 625 m3/h illan 
huippukulutuksen aikaan on taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa käytössä 2 
pumppua, jolloin virtausnopeus painepuolen putkessa oli keskimäärin 3,5 m/s. Paine-
puolen putkea suurennettiin siten, että virtausnopeus oli keskimäärin 2,5 m/s. Tällöin 
yhden pumppulinjan ja yhden paineputken energiankulutukseksi saatiin 1597 kWh ja 
yhden pumppulinjan ja kahden paineputken 1436 kWh. Yhden pumppulinjan ja yhden 
paineputken energiankulutus laski siis 2,1 % ja yhden pumppulinjan ja kahden paine-
putken 2,3 %.   

Taulukon 10 tulokset ja tulopumppaamon häviötarkastelun tulosten perusteella voidaan 
arvioida, että taajuusmuuttujaohjatun pumppauksen keskimääräinen energiankulutus 
vaihtelee välillä 1436–1831 kWh/d. Karkeuskertoimen ja vuorokausijakauman muutok-
set vaikuttavat erityisesti yhden pumppulinjan ja yhden paineputken pumppaukseen, 
jossa esimerkiksi alkuperäisellä vuorokausijakaumalla karkeuskertoimen muutos kas-
vattaa pumppauksen vuosittaisia kustannuksia 2 950 €. Yhden pumppulinjan ja kahden 
paineputken ajotilanteessa vastaava energiankulutuksen kasvu on vain 584 €. Mallin-
nuksella saatavat energiankulutukset ovat aina arvio mahdollisesta energiankulutuksesta 
ja tiettyjen vakiona pidettyjen arvojen vaikutukset sekä mallin rajoitukset on hyvä tie-
dostaa tulosten tulkinnassa.  

4.3 Ilman poistuminen 

Kuvissa 25 ja 26 on havainnollistettu ilman poistumisen tarkasteluun käytettävien yhtä-
löiden rajanopeuden muuttumista kaltevuuskulman funktiona kahdelle erikokoiselle 
putkelle.  
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Kuva 25. Ilman poistumiseen tarvittava rajanopeus kaltevuuskulman funktiona eri yhtä-
löillä, putken halkaisija d = 0,2 m  

 

Kuva 26. Ilman poistumiseen tarvittava rajanopeus kaltevuuskulman funktiona eri yhtä-
löillä, putken halkaisija d = 0,6 m 

Kuvista 25 ja 26 huomataan, että putkihalkaisijan kasvaessa myös ilman poistumiseen 
tarvittava rajanopeus kasvaa, mikä on selvästi odotettavissa oleva tulos ilman poistumis-
ta kuvaavia yhtälöitä tarkastelemalla. Pienimmät rajanopeudet antaa Kentin (1952) yhtä-
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lö ja suurimmat Escarameia et al.:n (2007) yhtälö kaikilla tarkastelluilla kaltevuuskul-
milla. Kalinske & Blissin (1943) ja Kentin (1952) yhtälöillä rajanopeudet kasvavat 
huomattavasti jyrkemmin kaltevuuskulman kasvaessa verrattuna kolmeen muuhun yhtä-
löön.  

Taulukossa 11 on esitetty eri yhtälöillä saadut rajanopeudet ilman kertymisen kannalta 
kriittisissä pisteissä paineviemärilinjalla: 

 Piste 1: Sijainti 800 metriä linjan alusta 
 Piste 2: Sijainti 1 000 metriä linjan alusta 
 Piste 3: Sijainti 1 132 metriä linjan alusta 
 Piste 4: Sijainti 1 405 metriä linjan alusta 
 Piste 5: Sijainti 2097 metriä linjan alusta 
 Piste 6: Sijainti 2 885 metriä linjan alusta 

 
Linjan kaltevimmat kohdat vesistönalitusosuudella ovat pisteissä 3 ja 4.  

Taulukko 11. Rajanopeudet ilman kuljettamiseksi putkessa 

   

Rajanopeus (m/s) 

   

Yhtälö 

Tarkas-
teltava 
piste 

Kalte-
vuus 
m/m 

Kalte-
vuuskulma 

(°) K
en
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19
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1 0,031 1,8 0,51 1,49 1,65 0,62 1,43 
2 0,046 2,6 0,62 1,53 1,70 0,76 1,52 
3 0,049 2,8 0,64 1,54 1,71 0,78 1,54 
4 0,050 2,8 0,64 1,54 1,71 0,78 1,54 
5 0,021 1,2 0,42 1,45 1,62 0,52 1,35 
6 0,027 1,5 0,47 1,47 1,64 0,58 1,39 

 

Taulukon 11 tulokset on vielä esitetty pylväsdiagrammin muodossa kuvassa 27. Dia-
grammin vaaka-akselilla esitetään tarkasteltava piste ja pystyakselilla rajanopeus.  
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Kuva 27. Rajanopeudet ilman kuljettamiseksi putkessa 

Kriittisten pisteiden kaltevuudet ovat välillä 0,021–0,050 m/m ja vastaavat kaltevuus-
kulmat välillä 1,2–2,8°. Yhtälöiden antamat tulokset jäteveden virtauksen rajanopeu-
deksi vaihtelevat jokaisella tarkasteltavalla pisteellä paljon. Selvästi pienimmät tulokset 
antaa Kentin (1952) ja Kalinske & Blissin (1943) yhtälöt ja suurimmat Escarameia et 
al.:n (2007) yhtälö. Escarameia et al.:n (2007) yhtälö antaa kaikissa tarkasteltavissa pis-
teissä tarvittavaksi rajanopeudeksi yli 1,6 m/s. Jos virtausnopeudeksi paineviemärissä 
sallitaan enintään 1,5 m/s, ylitetään Escarameia et al.:n (2007) yhtälöllä tämä raja-arvo. 
Myös Wisner et al.:n (1975) ja Walski et al.:n (1994) yhtälöillä liikutaan linjan kalte-
vimmilla kohdilla suurimman sallitun virtausnopeuden rajalla. 

Työssä käytetyt yhtälöt on saatu kokeellisilla tutkimuksilla, jotka on suoritettu pienillä 
putkikokoilla, suhteellisen suurilla kaltevuuskulmilla ja puhtaalla vedellä (luku 3.4). 
Lubbers & Clemens (2005) saivat sisähalkaisijaltaan 220 mm kokoisella putkella ja 
saivat 10°, 20° ja 30° kaltevuuskulmilla tulokseksi pienempiä rajanopeuksia kuin Kent 
(1952), Wisner et al. (1975) ja Walski et al. (1994) omissa tutkimuksissaan. Näin ollen 
suurimmilla putkikooilla yhtälöt saattavat antaa virtauksen rajanopeudeksi liian suuria 
tuloksia kuin mitä todellisuudessa ilman kuljettamiseen tarvittaisiin. Lisäksi jäteveden 
sisältämillä partikkeleilla voi olla positiivisia vaikutuksia ilman kuljettamiseksi paine-
viemärissä, jolloin puhtaaseen veteen verrattuna ilman kuljettamiseen riittäisi samoissa 
olosuhteissa pienempikin virtausnopeus.  

Tavallisesti viemäriverkostojen suunnittelussa tehdään tarvittavat toimenpiteet epätoi-
vottujen tilanteiden ehkäisemiseksi pahimman mahdollisen tilanteen perusteella. Tar-
kasteltavalla paineviemärilinjalla tämä tarkoittaisi ilman poistumisen kannalta tarvitta-
van virtausnopeuden määräytymistä linjan kaltevimman kohdan eli pisteen 4 mukaises-
ti. Tarkastelussa saatujen tuloksien vaihtelusta ja mahdollisesta tarkasteltavaan linjaan 
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sopimattomuudesta johtuen on kuitenkin erittäin vaikea yksiselitteisesti sanoa, mikä on 
tarvittava virtausnopeus ilman poistumiselle putkesta. Ilman poistumiselle putkesta ei 
myöskään ole yleisesti laskennallisesti hyväksyttyä menetelmää (Pozos-Estrada et al. 
2015), minkä vuoksi työssä käytettyjä yhtälöitä ja niillä saatuja tuloksia ei voida perus-
tellusti asettaa minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen. Käytetyt yhtälöt eivät myös-
kään huomioi ilmataskun tilavuutta tai jäteveden ominaisuuksia, joilla on varmasti vai-
kutusta tarvittavaan rajanopeuteen. 

4.4 Kiintoaineen sedimentoituminen 

4.4.1 Sedimentoitumisen mallintaminen MOUSE TRAP:lla 

Sedimentoitumisen mallintamisesta MOUSE TRAP:lla luovuttiin tämän työn yhteydes-
sä. Mallinnusohjelmaan perehtymisen myötä koettiin, että mallintamisesta ei MOUSE 
TRAP:n ST-moduulin rajoituksien myötä saada tarpeeksi hyötyä sedimentoitumisen 
tarkasteluun. 

MOUSE:ssa on mahdollista rakentaa mallin solmukohtia kaivojen avulla. Kaivolle täy-
tyy määrittää pohjan ja maanpinnan korkeusasema, mikä kuvaa kaivon korkeutta. Pai-
neviemäriä mallinnettaessa kaivo voidaan asettaa suljetuksi, jolloin maksimi pinnankor-
keus solmukohdassa asetetaan maanpinnan tasolle. Tällöin tilanteessa, jossa kaivo tulvi-
si, vettä ei pääse kaivosta ulos. Toinen vaihtoehto on asettaa kaivon korkeus niin suu-
reksi, että veden tulvimista ei voi missään tilanteessa tapahtua. Nämä tilanteet eivät kui-
tenkaan vastaa todellista tilannetta paineviemärissä, joten mahdollisuuksia paineviemä-
rin mallintamiseen MOUSE:lla voidaan pitää puutteellisina.  

Sedimentoitumisen mallintaminen ST-moduulilla on pääasiassa kehitetty karkeiden, 
koheesiottomien partikkeleiden mallintamiseen viettoviemäreissä. ST-moduulilla mal-
linnettaessa jää koheesiollisten partikkeleiden vaikutus sedimentoitumiseen kokonaan 
huomioimatta, mikä ei vastaa todellista tilannetta. AD-moduulin, jolla on mahdollista 
mallintaa liuenneiden partikkeleiden kulkeutumista ja jäteveden lämpötilan vaihtelua 
viemäriverkostossa, ajamisesta ST-moduulin rinnalla ei kuitenkaan saada mitään lisä-
hyötyä sedimentoitumisen tarkasteluun, koska AD-moduulissa partikkelit eivät missään 
tilanteessa laskeudu viemärin pohjalle.  

ST-moduuliin on mahdollista syöttää sedimentin partikkelikokojakauma, mutta tällöin 
tulosten tulkinnasta tulee monimutkaista. Käytännössä mallintaminen tulisi näin ollen 
tehdä käyttäen vain yhtä partikkelikokoa. (Hell 2016) Tämä puolestaan syö mallintami-
sen mielekkyyttä, koska yhtenä tavoitteena ja tärkeänä näkökohtana sedimentoitumisen 
mallintamisessa on erikokoisten partikkeleiden käyttäytymisen kuvaaminen viemäriver-
kostossa.     



66 

Sedimentoitumisen mallintamisesta löytyy aikaisempaa tutkimustietoa vain vietto-
viemäreiden ja avokanaalien osalta. Yksi syy tähän voi olla se, että kiintoaineen sedi-
mentoitumista ei ole nähty yhtä suurena ongelmana paineviemäreissä kuin viettoviemä-
reissä. Toinen tekijä tutkimusten puutteeseen on todennäköisesti sedimentoitumisen 
tarkasteluun sopivien mallinnusohjelmien soveltumattomuus paineviemäreiden mallin-
tamiseen. MOUSE on alun perin kehitetty viettoviemäreiden mallintamiseen ja sen so-
veltuvuutta paineviemäreiden mallintamiseen voidaan pitää kyseenalaisena.  

Aiempien tutkimusten mukaan sedimentoitumisen mallintamisen luotettavuuden kan-
nalta tarvitaan laajaa paikkakohtaista kalibrointia. Jäteveden sisältämään kiintoaineen 
koostumukseen vaikuttaa hyvin vahvasti sekä vuorokauden aikaiset että vuodenajasta 
riippuvat vaihtelut jäteveden virtaamassa. Luotettavan mallin rakentamista varten tarvit-
taisiin näin ollen useita mittauksia ja määrityksiä mallilla tarkasteltavan jäteveden sisäl-
tämästä kiintoaineesta. Tämän työn puitteissa ei koettu olevan tarkoituksen mukaista 
selvittää työssä tarkasteltavan jäteveden ominaisuuksia tarkemmin, koska se ei olisi 
tuonut lisäarvoa sedimentoitumisen tarkastelulle ilman toimivaa sedimentoitumismallia.  

4.4.2 Sedimentoitumisen tarkasteleminen virtausnopeuden pe-
rusteella 

Kiintoaineen sedimentoitumista paineviemärissä päädyttiin tarkastelemaan vain paine-
viemärissä vallitsevan virtausnopeuden perusteella. Tarkastelussa keskityttiin taajuus-
muuttujaohjatun pumppauksen virtausnopeuden vaihteluun analysointiin, koska mallin-
netussa on-off-ohjatussa pumppauksessa pumpun tuotto ja täten myös virtausnopeus 
pysyvät vakiona. Suomessa yleisesti käytetään virtausnopeudelle raja-arvoa 0,7 m/s 
kiintoaineen sedimentoitumisen estämiseksi, mikä tulisi saavuttaa pienimmällä pump-
pausteholla (Karttunen & Heikkinen 2010).  

Tarkasteltavan paineviemärin profiili on paikoittelen tasainen ja ylöspäin suuntautuva. 
Paineviemärin profiili nousee erityisen jyrkästi Salosaareen maanvaraiselle osuudelle ja 
uudelle puhdistamolle tultaessa. Profiilissa alaspäin ja ylöspäin kaltevien putkien väliin 
jäävät ”kuopat” ja tasaiset osuudet profiilissa ovat kiintoaineen sedimentoitumisen kan-
nalta potentiaalisia kohtia, jos virtausnopeus paineviemärissä ei ole riittävä kiintoaineen 
kuljettamiseen. 

Kuvassa 28 on esitetty yhden vuorokauden aikainen virtausnopeuden vaihtelu paine-
viemärissä taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa.  
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Kuva 28. Vuorokauden aikainen virtausnopeuden vaihtelu paineviemärissä taajuus-
muuttujaohjatussa pumppauksessa 

Kuvassa 28 ei ole huomioitu pumpun minimikierrosluvun vaikutusta paineviemärilinjan 
pumppauksessa. Minimikierrosluvun virtaamalla 110 l/s virtausnopeus putkessa on kui-
tenkin 0,43 m/s, mikä ei suositellun raja-arvon mukaan ole riittävä kiintoaineen huuh-
toutumiseen viemärissä, joten tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta arvioitaessa kuvan 28 
perusteella viemärin huuhtoutuvuutta ja kiintoaineen sedimentoitumista viemärissä. 

Kahden paineputken käyttötilanteessa virtausnopeus putkessa on luonnollisesti pienem-
pi kuin yhden paineputken käyttötilanteessa (Chin 2007; Karttunen & Heikkinen 2010). 
Kahden paineputken pumppauksessa jäädään selvästi alle virtausnopeudelle suositellun 
raja-arvon 0,7 m/s. Virtausnopeus on suurimmillaan huipputunnin aikaan 0,52 m/s. 
Kahden paineputken käyttötilanteessa virtausnopeus ei ole keskimääräisen virtaaman 
aikana riittävä paineputken huuhtomiseen päivän aikana. On todennäköistä, että kahden 
paineputken ajotavalla kiintoainetta pääsisi sedimentoitumaan sille otollisiin paikkoihin 
paineviemärilinjalla.   

Yhden paineputken käyttötilanteessa virtausnopeus on suurimman osan päivästä yli 
suositellun raja-arvon 0,7 m/s. Yöaikaan virtausnopeus putoaa pienen tulovirtaaman 
vuoksi alle 0,7 m/s, mutta aamulla vedenkäytön lisääntyessä virtausnopeus kasvaa ja 
pysyy lähes koko päivän ajan raja-arvon yläpuolella. Virtausnopeus on suurimmillaan 
huipputunnin aikaan 1,05 m/s. Virtausnopeus on noin 75 % ajasta 0,7 m/s tai enemmän, 
minkä voidaan olettaa riittävän kiintoaineen kuljettamiseen paineputkessa. 

Virtausnopeudella 0,7 m/s koko putken tilavuutta vastaavan vesimäärän johtamiseen 
paineviemärissä menee aikaa noin 2,1 tuntia. Mahdollisesti riittävänä tulovirtaama kah-
den putken ajoon kiintoaineen sedimentoitumisen minimoimiseksi voidaan pitää sellais-
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ta virtaamaa, jolloin yhdessä putkessa on vuorokauden aikana virtausnopeus 0,7 m/s tai 
enemmän 2,1 tunnin ajan. Mallinnetulla linjalla tämä tarkoittaa sitä, että virtaaman put-
kessa on oltava vähintään 177 l/s eli tulovirtaaman pumppaamolle on oltava 1274 m3/h. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kahden putken ajotilanteita kiintoaineen sedimen-
toitumisen näkökulmasta tulee vastaan ehkä muutaman kertaa vuodessa, koska 1200 
m3/h virtaamia esiintyminen on kuvan 11 pysyvyyskäyrän mukaan hyvin harvinaista 
vuoden aikana.  

Energiankäytön kannalta virtaaman ohjaaminen kahteen paineviemäriin olisi kuitenkin 
taloudellisesti kannattavampaa kuin yhden paineviemärin käyttö. Tällöin kiintoaineen 
sedimentoitumisen minimoimiseksi on suositeltavaa pumpata vettä kerran päivän aikana 
suuremmalla teholla yhteen paineputkeen, jotta putkeen mahdollisesti kertynyt kiintoai-
ne huuhtoutuisi. Huuhtelupumppauksen virtausnopeuden kannattaisi olla lähellä 1,0 m/s 
riittävän huuhtoutumisen varmistamiseksi. Koko putken tilavuutta vastaavan vesimää-
rän huuhtelupumppauksen kesto olisi näin ollen noin 1,5 tuntia ja energiankulutus huuh-
telupumppauksen aikana 157 kWh eli 12,56 €.  

4.5 Metsä-Sairilan linjan toimintavarmuus 

Siirtolinjan riskinarvioinnissa havaitut mahdolliset vaaralliset tapahtumat, niistä aiheu-
tuvat seuraukset, suojaukset ja arvioidut riskiluokat on koottu liitteeseen 3. Luvuissa 
4.5.1–4.5.4 käydään läpi riskinarvioinnissa esille tulleet asiat ja tehdään arvio siirtolin-
jan toimintavarmuudesta.  

4.5.1 Ilman kertyminen 

Ilman kertymisestä aiheutuvia vaaratilanteita havaittiin kolme: 

 kapasiteetin väheneminen 
 putken nouseminen järven pohjasta 
 paineaaltoilu ja vaarallinen paineisku 

Kapasiteetin vähenemisestä aiheutuva riski voidaan luokitella vähäiseksi, koska kapasi-
teetin väheneminen aiheuttaa vain lieviä taloudellisia vaikutuksia pumppauksen energi-
ankulutuksen nousun vuoksi. Kapasiteetin vähenemisen suojauksia ovat ilmanpoisto-
venttiilit, joita sijoitetaan tulopumppaamon lisäksi myös ennen ensimmäistä vesistönali-
tusosuutta ja Salosaareen. Salosaareen sijoitetaan myös virtaama- ja painemittaukset, 
jolloin kapasiteetin vähenemisestä voidaan havaita vertaamalla eri mittausten tuloksia 
keskenään. Näin kapasiteetin väheneminen on mahdollista havaita ajoissa, jolloin mer-
kittäviä haittavaikutuksia ei pääse syntymään. Näiden suojausten suoristuskyvyn voi-
daan arvioida olevan hyvällä tasolla kapasiteetin vähentämisen estämiseksi.  



69 

Putken nouseminen järven pohjasta voidaan luokitella kohtalaiseksi riskiksi, koska tämä 
luultavasti aiheuttaisi suurempien taloudellisten tappioiden lisäksi myös jäteveden vuo-
tamista ympäristöön. Suojauksena tässä vaaratilanteessa on paineviemäri painotus jär-
ven pohjaan, mitä voidaan pitää erittäin luotettavan suojauksena, joten tämän vaaratilan-
teen ei oleteta esiintyvän paineviemärin eliniän aikana.  

Paineaaltoilu ja vaarallisen paineiskun aiheuttama riski luokiteltiin kapasiteetin vähe-
nemisen tavoin vähäiseksi. Vaarallisella paineiskulla tarkoitettiin putki tai muita kom-
ponenttivaurioita aiheuttavaa paineiskua. Mahdollisuus tämän vaaratilanteen esiintymi-
selle arvioitiin kuitenkin olevan epätodennäköinen. Ilmanpoistoventtiilien oletetaan te-
hokkaasti estävän ilman kertyminen paineviemäriin ja paineviemärilinjaan rakennetta-
vaksi suunniteltujen kalvopainesäiliöiden oletetaan vaimentavan paineiskujen voimak-
kuutta riittävästi, jotta vaarallisia tilanteita ei pääse syntymään.  

4.5.2 Kiintoaineen sedimentoituminen 

Kiintoaineen sedimentoitumisen kohdalla havaittiin seuraavat vaaratilanteet: 

 kapasiteetin väheneminen 
 putken tukkeutuminen 
 mekaaninen korroosio 
 kaasujen muodostuminen 
 jäteveden puhdistamon äkillinen kuormittuminen 

Kapasiteetin väheneminen sedimentoitumisen seurauksena luokiteltiin vähäiseksi ris-
kiksi, koska tämä aiheuttaa ilman kertymisen tavoin vain lieviä taloudellisia vaikutuksia 
pumppauksen energiankulutuksen nousun myötä. Suojauksia sedimentoitumisesta joh-
tuvalla kapasiteetin vähenemiselle ovat riittävä virtausnopeus putkessa sedimentoitumi-
sen estämiseksi, virtaama- ja painemittausten seuraus ja putken säännöllinen huolto.  

Putken tukkeutumisesta aiheutuva riski luokiteltiin kohtalaiseksi. Tämän vaaratilanteen 
esiintymistodennäköisyyden arviointiin olevan mahdollinen. Mahdollinen putken tuk-
keutuminen tapahtuisi todennäköisesti äkillisesti rankkasateen aikana. Tällöin tulo-
pumppaamolle voi tulla sateen mukana huomattavia määriä esimerkiksi hiekkaa, mikä 
yhdessä muun jäteveden kiintoaineen kanssa voi aiheuttaa putken tukkeutumisen. Tä-
män riskin vaikutusten arvioitiin olevan haitallisia, koska putken tukkeutumisesta voi 
seurata jäteveden vuotamista ympäristöön. Suojauksia putken tukkeutumisella on kapa-
siteetin vähenemisen tavoin riittävä virtausnopeus putkessa, virtaama- ja painemittaus-
ten seuranta ja säännöllinen huolto. Virtaama- ja painemittausten seuranta ei sinänsä 
estä tukoksen syntymistä, mutta mittausten seurannan avulla tukoksen syntyminen on 
mahdollista havaita varhaisessa vaiheessa, jolloin tilanne ei pääse synnyttämään mitta-
via vahinkoja.  
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Mekaanisen korroosion aiheuttaman riskin arvioitiin oleva vähäinen. Tätä vaaratilannet-
ta ei oleteta esiintyvän paineviemärin eliniän aikana, koska virtausnopeutta paineviemä-
rissä pystytään kohtalaisesti säätelemään taajuusmuuttujaohjatulla pumppauksella. Täl-
löin on epätodennäköistä, että virtausnopeus putkessa olisi aina niin suuri, että mekaa-
nista korroosiota pääsisi tapahtumaan niin paljon, että siitä aiheutuisi paineviemärin 
eliniän aikana vaaraa.    

Kaasujen muodostumisen kiintoaineen sedimentoitumisen seurauksena arvioitiin olevan 
vähäinen riski. Vaaratilanteen esiintyminen on mahdollista, mutta sen seurausten vaka-
vuuden arvioitiin olevan kuitenkin vähäisiä, vaikka kaasujen muodostumisella voi olla 
terveysvaikutuksia. Kaasut aiheuttavat terveysvaikutuksia lähinnä vain tulopumppaa-
molla, jos kaasut pääsevät vuotamaan pumppaamotilaan. Uudella pumppaamolla tullaan 
kuitenkin huolehtimaan riittävästä ilmanvaihdosta, jonka vuoksi kaasujen terveysvaiku-
tusten vakavuus voidaan ajatella vähäisiksi.  

Jätevedenpuhdistamon äkillisen kuormittumisen aiheuttama riski arvioitiin kohtalaisek-
si. Äkillinen kuormittuminen tapahtuisi todennäköisesti odottamattoman rankkasateen 
aikana, jolloin jäteveden pumppaamolle tuleva vesimäärä kasvaisi odottamattomasti. 
Tällöin vaarana on, että paineviemäriin mahdollisesti kerääntynyt kiintoainetta irtoaa 
kerralla hallitsemattomasti, jolloin puhdistamolle tuleva kiintoainekuormitus kasvaa 
hetkellisesti. Tämä voi sotkea puhdistusprosessia puhdistamolla pitkäksikin aikaa, jol-
loin puhdistustulokset heikkenevät ja vesistöön päätyy vain osittain puhdistettua jätevet-
tä.  Suojauksena äkillisen kuormittumisen estämisessä on riittävä virtausnopeus putkes-
sa, millä estetään kiintoaineen sedimentoituminen putkeen sekä säännöllinen huolto, 
jolloin mahdollisesti sedimentoitunut kiintoaine voidaan irrottaa ja johtaa hallitusti jäte-
vedenpuhdistamolle. 

4.5.3 Pumppuvika 

Pumppuvioista aiheutuvat vaaratilanteet jaettiin seuraaviin vaaratilanteisiin: 

 yhden pumpun vikaantuminen 
 kolmen pumpun yhtäaikainen vikaantuminen 
 kaikkien pumppujen yhtäaikainen vikaantuminen 
 sähkökatkos 

Pumpun vikaantumisella tarkoitettiin esimerkiksi pumpun tukkeutumisesta tai jonkin 
sen osan hajoamisesta johtuvaa vikaantumista. Sähkökatkoksen aiheuttama vikaantumi-
nen haluttiin käsitellä erillisenä tilanteena.  

Yhden pumpun vikaantuminen luokiteltiin kohtalaiseksi riskiksi. Yhden pumpun vi-
kaantuminen on todennäköistä, mutta se aiheuttaa vain lieviä taloudellisia vahinkoja, 
jotka johtuva pumpun korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Yhden pumpun vi-
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kaantuminen ei aiheuta pumppausjärjestelmälle ylimääräistä painetta, koska tällöin 
pumppulinjalla on vielä kaksi pumppua käytettävissä ja toisella linjalla kolme pumppua.  

Kolmen pumpun yhtäaikainen vikaantuminen luokiteltiin merkityksettömäksi riskiksi. 
Tämän vaaratilanteen toteutuminen on epätodennäköistä ja sen seurausten vakavuus on 
yhden pumpun vikaantumisen tavoin vähäiset aiheuttaen vain pumppujen korjaamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. Kolmen pumpun yhtäaikainen vikaantuminen ei myöskään 
kaada koko pumppausjärjestelmän toimintaa, koska tällöin on vielä kolme pumppua 
käytössä, mikä vastaa paineviemärin huoltotilannetta.  

Kaikkien pumppujen yhtäaikainen vikaantuminen luokiteltiin kohtalaiseksi riskiksi. 
Vaaratilanteen toteutuminen on epätodennäköistä, koska tilannetta, jossa kaikki pumput 
olisivat yhtä aikaa käytössä, ei tulopumppaamon mitoituksen mukaan pitäisi edes olla. 
Teoreettisesti ajateltuna kuitenkin vaaratilanteen toteutuessa sillä olisi vakavat seurauk-
set, koska pumppujen yhtäaikaisesta vikaantumisesta seuraisi taloudellisten tappioiden 
lisäksi myös jäteveden vuotamista ympäristöön. Seurauksen vakavuuteen jäteveden 
vuotamisen kohdalla vaikuttaa se, kuinka nopeasti ensimmäinen ja toinen pumppu saa-
daan korjattu vikaantumisen havaitsemisesta ja kuinka suuri on pumppaamon tulovir-
taama vikaantumisen hetkellä. Miszta-Krukin (2016) tutkimuksen mukaan suurimmassa 
osassa pumppuvioista vian korjaamiseen menee maksimissaan kaksi tuntia. Jos tulovir-
taama olisi vikaantumisen hetkellä keskimääräisellä tasolla, pääsisi jätevettä vuotamaan 
ympäristöön noin enimmillään noin 1 250 m3, mikä on noin 8,3 % koko päivän virtaa-
masta ja 0,023 % koko vuoden virtaamasta. 

Sähkökatkoksen aiheuttama riski pumppujen vikaantumisella luokiteltiin vähäiseksi. 
Sähkökatkos tulopumppaamolla aiheuttaa kaikkien pumppujen yhtäaikaisen pysähtymi-
sen ja mahdollisesti myös pumppujen hajoamisen, josta seurauksena olisi taloudellisia 
vahinkoja ja jäteveden vuotamista ympäristöön. Tämän vaaratilanteen arvioitiin olevan 
kuitenkin epätodennäköinen johtuen tulopumppaamolla suojauksena sähkökatkoksen 
varalta olevasta varavoimakoneesta ja sähkölaitteiden maadoituksesta. Varavoimako-
neen avulla pumppujen pysäytystilanteen kesto jää lyhyeksi ja maadoitus suojaa pump-
puja hajoamiselta. Näin ollen on erittäin epätodennäköistä, että kaikki pumput hajoaisi-
vat sähkökatkoksen seurauksena aiheuttaen koko pumppausjärjestelmän kaatumisen. 

4.5.4 Kokonaisarvio siirtolinjan toimintavarmuudesta 

Ilman kertymiseen, sedimentoitumiseen ja pumppuvikoihin rajatussa siirtolinjan ris-
kinarvioinnissa havaittiin riskejä kolmesta eri riskiluokasta: 

 Luokan 1 merkityksettömiä riskejä havaittiin 1  
 Luokan 2 vähäisiä riskejä havaittiin 7 
 Luokan 3 kohtalaisia riskejä havaittiin 4 
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Riskinarvioinnissa määritettyjen riskiluokkien lisäksi on keskityttävä päätöksiin riskien 
hyväksyttävyydestä. Tehdyn riskinarvioinnin perusteella voidaan todeta, että kaikki 
kohtalaisiksi tai vähäiseksi määritetyt riskit ovat hyväksyttäviä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että riskien pienentämiseksi ei ole taloudellisesti järkevää tai edes käytännössä mahdol-
lista tehdä toimenpiteitä riskien pienentämiseksi, mutta riskien mahdollisuus on otettava 
huomioon paineviemärin toiminnassa.  

Tehdyssä riskinarvioinnissa ja Chughtai et al.:n (2008) mukaisessa arvioissa viemäri-
verkoston kuntoon vaikuttavista tekijöistä on tiettyjä samankaltaisuuksia. Tämä kuvas-
taa sitä, miten paineviemärin toimintavarmuuteen vaikuttaa sekä linjan huolellinen 
suunnittelu ja käytössä olevan linjan kunnossapito- ja huoltohistoria. Esimerkiksi linjaa, 
jonka suunnittelussa on hyvin huomioitu hydrauliset tekijät, ei voida toimintavarmuu-
deltaan pitää sataprosenttisena, jos linjan rakenteelliseen kuntoon ei sen käyttöhistorian 
aikana kiinnitettä huomioita. Tehdyssä riskinarvioinnissa ja työssä aiemmin käsitellyssä 
sedimentoitumisen tarkastelussa tämä tulee esille esimerkiksi siten, että riittävä virtaus-
nopeus putkessa ei välttämättä takaa kiintoaineen sedimentoitumisen estämistä, vaan 
tämän lisäksi on huolehdittava linjan huuhtelusta. Nämä asiat ovat myös yhteydessä 
Reasonin (1997) mukaiseen riskinarviointimalliin, jossa vaaratilanne johtaa menetyksiin 
vain, jos kaikki suojaukset pettävät yhtäaikaisesti.  

Suurimmat riskit paineviemärin toiminnassa liittyvät tilanteisiin, joiden esiintymistä ei 
voida etukäteen ennustaa, kuten rankkasadetilanteisiin tai odottamattomaan pumpun 
vikaantumiseen. Suomessa esiintyy kuitenkin esimerkiksi yli 100 mm vuorokausisateita 
erittäin harvoin ja sademäärältään merkittävän sateen on oltava intensiteetiltään hyvin 
voimakas (Aaltonen et al. 2008). Mikkelissä vuosina 2013–2015 suurin kuukausittainen 
sademäärä oli 114,7 mm, joten sateen intensiteetillä voidaan todeta olevan suurempi 
merkitys esimerkiksi putken tukkeutumisen aiheuttamiseen. Yhden pumpun odottama-
ton vikaantuminen on riskinarvioinnin mukaan todennäköistä, mutta tämä on myös sel-
lainen vaaratilanne, johon tulopumppaamolla osataan varautua esimerkiksi varaamalla 
riittävästi varaosia pumpun korjaamista varten.  

Ilman kertymisestä aiheutuvilta riskeiltä suojautuminen perustuu pitkälti ilmanpoisto-
venttiilien toimintaa. Ilmanpoistoventtiilien toimintaa voidaan pitää lähtökohtaisesti 
luotettavan, jolloin ilman kertymisen ei pitäisi aiheuttaa ongelmia paineviemärilinjojen 
toiminnassa. Ongelmia voi muodostua kuitenkin ensimmäisellä, pidemmällä vesis-
tönalitusosuudella, jos paineviemäriin muodostuu sedimentoitumisen johdosta kaasuja. 
Tämä vuoksi on tärkeää huolehtia riittävästä virtausnopeudesta paineputkessa, jotta 
muodostuneet kaasut kulkeutuisivat paineputkessa eteenpäin seuraavan ilmanpoisto-
venttiilin kohdalle Salosaareen. Ilman poistumisen tarkastelussa ei voitu osoittaa, mikä 
olisi riittävä virtausnopeus paineputkessa ilman poistumisen kannalta. Tätä varten on 
oletettava, että jos kiintoaineen sedimentoituminen on paineviemärissä hallinnassa, niin 
myös ilman ja kaasujen muodostuminen ja poistuminen on hallinnassa.   



73 

Kiintoaineen sedimentoitumisen aiheuttamien riskienhallinta perustuu kiintoaineen te-
hokkaaseen kuljettamiseen tulopumppaamolta jätevedenpuhdistamolle eli käytännössä 
riittävän suureen virtausnopeuteen. Virtaaman ollessa keskimääräiselle tasolla olisi 
energiankäytön kannalta järkevämpää ohjata jätevesi kahta putkea pitkin jätevedenpuh-
distamolle, mutta sedimentoitumisen hallinnan kannalta parempi vaihtoehto on yhden 
paineputken käyttö, koska tällöin virtausnopeus olisi kuvan 28 mukaisesti suurempi. 
Yhden paineputken käyttötilanteessa virtausnopeuden voidaan olettaa olevan päivän 
aikana riittävä kiintoaineen huuhtomiseen, kun tulovirtaama on keskimääräisellä tasolla. 
Virtaaman ollessa kuitenkin pitkään alle keskimääräisen tason on syytä harkita huuhte-
lupumppauksen käyttöä, jotta sedimentoituminen ei pääse aiheuttamaan vaaratilanteita.  

Paineviemärin riskienhallinta ja vaaratilanteiden ehkäiseminen perustuu pitkälti myös 
poikkeavien tilanteiden nopeaan havaitsemiseen ja reagointiin. Tämä vaatii viemärilai-
toksen työntekijöiltä asiantuntevuutta tunnistaa erilaisia tilanteita paineviemärin toimin-
nassa ja tietoa, kuinka näissä tilanteissa tulee toimia, jotta mahdollinen poikkeava tilan-
ne linjan toiminnassa ei pääse kehittymään vaaralliseksi. Tämä havainto vastaa Karttu-
nen et al.:n (2004) näkemystä siitä, että viemäriverkoston kunnon selvittäminen tarvit-
see vedenjakelupuoleen verrattuna enemmän aktiivista seurantaa viemärilaitoksen hen-
kilökunnalta.  

Muutoksia virtaama- ja painemittauksissa sekä pumppukäyrissä tulee seurata säännölli-
sesti. Nykyaikaisin menetelmin on virtaama- ja painemittausten seuranta on mahdollista 
automatisoida siten, että tulopumppaamon automaatiojärjestelmä antaa hälytyksen, jos 
mittauksissa tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa. Tällainen tilanne voi tarkastellun 
linjan tapauksessa olla esimerkiksi huomattava paineen nousu Salosaaren painemittauk-
sessa tulopumppaamon ensimmäiseen painemittaukseen verrattuna, mikä voi olla merk-
ki putken tukkeutumisesta. Tällaisten poikkeavien tilanteiden sattuessa havaitut muu-
tokset tulee raportoida ja dokumentoida huolellisesti, jolloin vastaavanlaisen tilanteen 
sattuessa tiedetään, kuinka vakavasta häiriöstä on kyse ja miten siihen tulee reagoida, 
jotta haittavaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.  

Lubbers & Clemensin (2005) mukaan paineviemäreiden toimintavarmuuden pettäminen 
huomataan vasta, kun paineviemärin kapasiteetin huomataan olevan riittämätön mini-
mivirtaaman kuljettamiseen. Työn tarkastelun kohteena olevalla paineviemärilinja on 
kuitenkin läheinen osa uutta jätevedenpuhdistamoa, joten paineviemärilinjan toimintaa 
tullaan seuraamaan varmasti tavanomaista jätevedenpumppaamoa tarkemmin. Täten 
aktiivisella seurannalla kapasiteetin väheneminen on mahdollista huomata ajoissa. Tällä 
hetkellä ei tiedettävästi ole keinoja nopeasti ja luotettavasti selvittää yksittäisiä syitä 
kapasiteetin vähenemiseen (Lubbers & Clemens 2005), mutta huolellisella dokumen-
toinnilla laitoksen on mahdollista kehittää omia tarpeitaan palveleva kapasiteetti- ja 
muiden ongelmien havainnointijärjestelmä.  
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Siirtolinjan toimintavarmuutta lisää huomattavasti se, että jäteveden siirto toteutetaan 
kaksilinjaisena. Tällöin toisen linjan ollessa poissa käytöstä saadaan jätevedet johdettua 
turvallisesti jätevedenpuhdistamolle toisella linjalla. Siirtolinja on mitoitettu siten, että 
yhden paineviemärin kapasiteetti on 1200 m3/h. Tämä pienentää merkittävästi mahdol-
lista ylivuotoriskiä ja nostaa linjan toimintavarmuutta myös, jos toinen paineviemäri 
joudutaan ottamaan suunnittelemattomasti pois käytöstä. Ennustetusta pysyvyyskäyrästä 
voidaan päätellä, että yli 1200 m3/h virtaamia on vuodessa vain muutamina päivinä 
vuodessa, joten on erittäin epätodennäköistä, että näinä päivinä olisi samaan aikaan vain 
yksi paineviemäreistä käytössä.  

Kummallekin paineviemärilinjalle on suunniteltu kolme pumppua, joten yhden pumpun 
vikaantuessa varapumppuja on riittävästi käytettävissä. On erittäin epätodennäköistä, 
että yhdellä linjalla olisi kaikki kolme pumppua samaan aikaan poissa käytöstä tai että 
kaikki kuusi pumppua olisi yhtä aikaa poissa käytöstä. Siirtolinjan ristiinajo mahdollis-
taa myös sen, että vaikka ensimmäisellä linjalla pumput eivät olisikaan käytettävissä, 
voidaan toisella linjalla pumpata jätevesi ensimmäisen linjan paineviemäriin. 

Siirtolinjan toimintavarmuutta voidaan lisätä säännöllisellä huollolla. Paineviemäriput-
kien huuhtelu säännöllisesti poistaa sinne kertyneen kiintoaineen, ilman ja kaasut, jol-
loin näistä tekijöistä aiheutuvat riskit pienenevät. Pumppujen säännöllinen huolto puo-
lestaan pidentää niiden käyttöikää ja voi pienentää odottamattomien vikaantumisten 
määrää. Paineviemärin huuhtelussa on kuitenkin huomioitava kustannustehokkuus eli 
viemärin huuhtelua ei järkevä tehdä, jos sen toiminnassa ei ole virtaama- ja painemitta-
usten tai pumppukäyrien perusteella havaittavissa mitään tukokseen tai ilman kertymi-
seen viittaavaa.  
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tavoitteena oli tarkastella ilman muodostumisen ja kiintoaineen sedimentoitumi-
sen vaikutuksia paineviemärin energiankulutukseen ja toimintavarmuuteen. Tutkimus-
tietoa sovellettiin Mikkelin Vesilaitoksen uudelle Metsä-Sairilan siirtolinjalle. Työ pai-
nottui erityisesti optimaalisen ajotavan löytämiselle kaksilinjaiselle paineviemärille si-
ten, että ilman kertyminen ja kiintoaineen sedimentoituminen on hallinnassa, mutta 
pumppauksen energiankulutus olisi mahdollisimman pieni. 

Kirjallisuudessa ei ole määritetty ilman poistumisen kannalta tiettyä raja-arvoa jäteve-
den virtausnopeudelle paineviemärissä. Ilman poistumisen tarkasteluun ei ole myöskään 
laskennallisesti kehitetty yleisesti hyväksyttävää tapaa. Tässä työssä käytetyt yhtälöt 
antavat hyvin erilaisia tuloksia ilman poistumisen kannalta tarvittavaksi rajanopeudeksi. 
Kaltevimmassa pisteessä suurimman ja pienimmän rajanopeuden erotus on noin 1,0 
m/s, minkä vuoksi todellista tarvittavaa virtausnopeutta on vaikea arvioida. Lisäksi nä-
mä yhtälöt eivät ota kantaa ilmakuplan tilavuuteen ja jäteveden ominaisuuksiin, joilla 
on varmasti merkitystä tarvittavaan rajanopeuteen. 

Kiintoaineen sedimentoitumisen mallintamiseen paineviemärissä ei ole tällä hetkellä 
soveltuvaa ohjelmistoa, joten ainoa keino sedimentoitumisen tarkasteluun on teoreetti-
sesti minimivirtausnopeuden perusteella. Kiintoaineen sedimentoitumisen liittyvät tut-
kimukset ovat painottuneet pitkälti viettoviemäreiden tarkasteluun. Paineviemäreiden 
osalta olisi kuitenkin myös tärkeää kiinnittää huomiota sedimentoitumisen aiheuttamiin 
ongelmiin, koska myös paineviemäreissä virtausolosuhteet vaihtelevat vuorokauden- ja 
vuodenaikojen mukaan, jolloin putken huuhtoutumista ei voida pitää itsestäänselvyyte-
nä.  

Mallinnuksessa energiankulutusta, pumppujen toimintaa ja paineviemärin hydraulisia 
olosuhteita tarkasteltiin pumppaamolle tulevan keskimääräisen tulovirtaaman kautta. 
Tarkasteltavia pumppaustilanteita oli 3: yhden pumppulinjan ja yhden paineputken, yh-
den pumppulinjan ja kahden paineputken käyttö sekä kahden pumppulinjan ja kahden 
paineputken käyttö. Mallinnuksen perusteella taajuusmuuttujaohjattu pumppaus on tar-
kastelukohteessa energiankulutuksen kannalta perinteistä imualtaan pinnankorkeuteen 
perustuvaa on-off-ohjattua pumppausta edullisempi vaihtoehto. Taajuusmuuttujaohja-
tulla pumppauksella saavutetaan mallinnuksen mukaan on-off-ohjaukseen verrattuna 
15–29 % säästö energiankulutuksessa pumppaustilanteesta riippuen. 

Ilman poistumisen, kiintoaineen sedimentoitumisen ja pumpun kierrosluvun kannalta 
pieniä ja keskimääräisiä virtaamia ole taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa järke-
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vää ajaa kahteen putkeen, vaikka energiankulutuksen kannalta se olisi edullisempi vaih-
toehto. Taajuusmuuttujaohjatussa pumppauksessa kahden pumppulinjan ja kahden pai-
neputken käyttö olisi mallinnuksen mukaan energiankulutuksen kannalta edullisin vaih-
toehto. Tällöin kuitenkin ongelmaksi muodostuu pumpun kierrosluvun putoaminen liian 
alhaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että pienillä virtaamilla taajuusmuuttuja-
ohjattu pumppu toimisi on-off-ohjatun pumpun tavoin pumpun käynnistyksen ja pysäy-
tyksen perustuen pumpulle annettuun minimikierroslukuun. Tällöin myös energiankulu-
tus nousee mallinnuksella saadusta ideaalisesta energiankulutuksesta. Kahden putken 
ajotilanteessa ei myöskään saavuteta vuorokauden aikana putken huuhtoutuvuuden kan-
nalta suositeltua virtausnopeutta 0,7 m/s. Jos yhden pumppulinjan ja kahden paineput-
ken ajotapaa halutaan normaalitilanteessa käyttää, on tällöin huolehdittava linjan huuh-
telupumppauksen järjestämisestä.   

Mallinnuksella saadut energiankulutukset ovat aina arvioita. Mallinnuksen aikana tie-
tyille parametreille, kuten putken karheuskertoimelle, valitaan jonkin tietty vakioarvo. 
Tämän vakioarvon muuttaminen vaikuttaa aina mallilla saatuun tulokseen energiankulu-
tuksessa. Tarkastellun kohteen energiankulutuksen voidaan tehdyn herkkyystarkastelun 
perusteella sanoa olevan taajuusmuuttujaohjatulla pumppauksella keskimäärin 1436–
1831 kWh/d, mitä voidaan pitää hyvin realistisena arviona todellisesta energiankulutuk-
sesta. 

Paineviemärin riskienhallinta perustuu pitkälti vaaratilanteiden havaitsemiseen ja poik-
keavien tilanteiden sattuessa nopeaan reagointiin. Ilman kertymisellä ja kiintoaineen 
sedimentoitumiselle on osittain samanlaisia vaikutuksia paineviemärin toimintaa, minkä 
vuoksi vaaratilanteen sattuessa voi olla joissain tilanteissa haastavaa osoittaa, mistä ti-
lanne johtuu. Virtaama- ja painemittausten seurannan automatisoinnilla voidaan poik-
keavat tilanteet kuitenkin havaita nopeasti, jolloin todennäköisyys taloudellisesti ja ym-
päristöllisesti merkittävien vaaratilanteiden syntymiselle pienenee.  

Tarkasteltavan kohteen riskien todettiin olevan hyväksyttävällä tasolla. Linjan toiminta-
varmuus on hyvä, koska kaksilinjaisessa järjestelmässä on äkillistenkin häiriötilanteiden 
sattuessa aina toinen linja varalla. Koko pumppaus- ja siirtojärjestelmän kaatuminen on 
riskitarkastelun perusteella erittäin epätodennäköistä. Linjan toimintavarmuutta voidaan 
lisätä säännöllisellä huolto-ohjelmalla, jolloin sedimentoitumisesta ja ilman kertymises-
tä aiheutuvia riskejä saadaan pienennettyä ja mahdolliset pienetkin pumppuviat korjattu 
ajoissa.  
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