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1

JOHDANTO

Tämä työ liittyy Naantalissa sijaitsevan Kukolan 1970-luvulla rakennetun jätevedenpumppaamon saneerauksen suunnitteluun, mitoittamiseen ja hankintaan. Tavoitteena oli, että uusi pumppaamo rakennetaan ja saatetaan toimintakuntoiseksi alustavien suunnitelmien ja teknisten vaatimusten mukaisesti tilaajan toimesta viimeistään 15.12.2018. Uusi pumppaamo rakennetaan lähelle vanhaa Kukolan jätevedenpumppaamoa. Linjapumppaamoa kuormittaa parhammillaan lomakuukausien aikana
noin 6000 ihmisen jätevedet.
Työn tilaajana toimii Naantalin kaupungin Vesihuoltolaitos. Tämän opinnäytetyön tekijä työskenteli
vuosien 2017 ja 2018 kesät vesilaitoksella ja jatkumona tästä löytyi vesihuoltopäällikön kanssa insinöörityön aihe, joka palveli molempia osapuolia. Naantalin vesihuoltolaitos vastaa käyttöveden toimittamisesta kiinteistöille, vesijohto- ja viemäriverkostojen kunnossapidosta sekä jäte- ja sadevesien
poisjohtamisesta Naantalin kaupungissa. Lisäksi vesilaitos huolehtii kaupungin omien kiinteistöjen
LVV kunnossapitotöistä. Vesihuoltolaitoksella on töissä vakituisesti vesihuoltopäällikkö, 7 asentajaa
ja kaksi toimistosihteeriä. Vesihuoltoalueella on asukkaita noin 20 tuhatta.
Saneeraus kohteeseen on ajankohtainen, koska nykyinen Kukolan pumppaamo on tullut elinkaarensa päähän ja nykyisillä ominaisuuksillaan pumppaamo ei riitä enää kattamaan tulevaisuuden jätevesimäärien siirtämistä turvallisesti. Kukolan jätevedenpumppaamo pumppaa Naantalin Luonnonmaalta, Merimaskusta, Rymättylästä, Röölasta, Poikosta ja Kultarannasta tulevat jätevedet Naantalin
salmen ali mantereelle. Tällä hetkellä jätevesi kulkee keskustassa sijaitsevan keskuspumppaamon
kautta Luolalan pumppaamoon, minkä jälkeen jätevesi on ulkona Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelta. Uuden pumppaamon rakentamisen jälkeen paineviemärilinja yhdistetään aluksi vanhaan linjaan ja myöhemmin uuteen Naantalinsalmen eri kohdasta alittavaan paineviemärilinjaan.
Tämän muutoksen avulla jäteveden kierrättäminen keskuspumppaamon kautta Luolalaan on turhaa,
sillä jätevesi pystytään johtamaan lyhyempää reittiä sataman pumppaamon kautta Luolalan pääpumppaamoon.
Työssä perehdytään suunnittelun lähtötietojen saamiseksi jätevedenpumppaamoihin vesihuoltoverkoston osana yleisesti ja Naantalin jätevedenpumppaamoihin. Itse Kukolan jätevedenpumppaamon
suunnittelutyö aloitettiin keräämällä esitiedot olemassa olevista tiedoista vesihuoltopäällikön ja rakennusmestarin kanssa. Esitietojen selvittämisen jälkeen selvitettiin mitoitusperusteet suunnittelua
varten ja päätettiin uuden pumppaamon paikka sekä tehtiin hankintaan vaadittavat asiakirjat. Lisäksi
työssä esitetään suunnitelma saneerauksen toteutusvaiheesta työselostuksen muodossa.
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2

JÄTEVEDENPUMPPAAMOT

2.1

Yleistä
Jätevedenpumppaamot ovat yksi osa kunnallista jätevesiviemäriverkostoa. (kuva 1.) Pumppaamojen
pumppujen avulla pystytään tuottamaan painetta viemäriin, mikä mahdollistaa jäteveden siirtämisen
tasaisilla tai nousevilla maa-alueilla, koska siirtäminen niissä ei onnistu ainoastaan viettoviemäröinnillä. Jätevedenpumppaamoa tarvitaan myös tilanteessa, jossa jätevesi siirretään vesistön ali tai vedenjakajan yli. Kiinteistökohtaisia pumppaamoja tarvitaan, kun viemäröitävän alin viemäröitävä piste
on kadun kokoojaviemäriä alempana. (RIL 237-1-2010, 121.) Pumppaamoiden tarkoitus on mahdollistaa jäteveden kulku puhdistamolle ja saada aikaan riittävä paine jäteveden virtaamiseksi eteenpäin viemärissä.

Kuva 1. Jätevesiverkon osat (RIL 237-1. 2010, 27).
2.2

Jätevedenpumppaamoiden elinkaari ja saneeraustarve
Jätevesipumppamoiden laskennallinen elinikä on noin 20- 25 vuotta. Tämän jälkeen ne vaativat perusteellisen saneerauksen toimiakseen taas seuraavat 20- 25 vuotta. Jos kunta tai kaupunki omistaa
20 jätevesipumppaamoa, pitäisi saneerata vähintään yksi pumppaamo vuodessa, jotta pumppaamot
eivät ikääntyisi liian vanhoiksi eikä niiden odottamattomat rikkoutumiset aiheuttaisi suuria kustannuksia hätätöinä tehtyinä korjauksina. Pumppaamoiden jatkuva säännöllinen saneeraaminen säästää
kustannuksia ja estää odottamattomia ohi- ja ylivuotoja tapahtumasta. (Ulefos.fi.)

2.3

Jätevedenpumppaamoiden sijoittaminen
Jätevedenpumppaamot sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan perustamisolosuhteiltaan mahdollisimman hyvään paikkaan. Pumppaamo sijoitetaan melu-, haju- yms. haittojen välttämiseksi riittävän
kauas asutuksesta ja liikenteestä. Muutoin mm. ilmanvaihto on järjestettävä siten, että hajuhaittoja
ei synny. Pumppaamolle tulee pystyä järjestämään riittävät kulkuyhteydet huoltoa ja kunnossapitoa
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varten eikä sen maanpäälliset rakenteet saa ottaa ympäristön kannalta hallitsevaa asemaa. Ohitusja ylivuotojärjestelyt voidaan toteuttaa esteettisiä haittoja aiheuttamatta. Paikka valitaan siten, että
pumppaamon rakennekorkeus maan alla jää mahdollisimman pieneksi. (RIL 102-1994.)
Pumppaamon sijainnin valitsemista uusille alueille voidaan helpottaa tekemällä kaavoituksen aikana
esisuunnitelma. Esisuunnitelmasta käy ilmi periaatetasolla katujen tasaukset ja vesihuollon rakentaminen. Esisuunnitelman avulla voidaan siis määrittää, mihin kohtaan kaava-aluetta tontit kannattaisi
sijoittaa ajatellen rakennettavaa kunnallistekniikkaa vesihuollon osalta. Lisäksi esisuunnitelman avulla voidaan pitää vaadittavien pumppaamoiden määrä mahdollisimman pienenä. Kun tiedetään tonttien sijainnit, voidaan määrittää mahdollisten kiinteistökohtaisten pumppaamoiden ja vesihuoltolaitoksen verkoston pumppaamoiden rakennuspaikat. (SYKE, 2017.)
Jätevedenpumppaamojen saneerausten yhteydessä on suotavaa, että uuden pumppaamon sijainti
muuttuisi mahdollisimman vähän vanhaan nähden. Tällä tavoin pystytään hyödyntämään olemassa
olevia vanhoja jätevesiverkoston osia paremmin sekä vähentämään rakennustöistä aiheutuvien kaivanto- ja työkustannusten nousua.
2.4

Jätevedenpumppaamoiden hankinta

Hankinnassa tulee pyrkiä hankintayksikön kannalta mahdollisimman edulliseen lopputulokseen laatua unohtamatta. Tällöin tilaajalla on täydellinen mahdollisuus arvostaa laatua ja valintaperusteeksi
voidaan halvimman hinnan sijasta asettaa tarjousten kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin tarjousten laadulliset ominaisuudet korostuvat. (RIL 262-2014, 77.)
Jotta hankinnat ovat tarkoituksenmukaisia ja kokonaistaloudellisesti edullisia, edellytetään niiltä
suunnitelmallisuutta, taloudellisuutta ja kestävän kehityksen huomioon ottamista. Hankesuunnittelulla samoin kuin yksityiskohtaisella suunnittelulla ja tehtävänmäärittelyllä on keskeinen merkitys kilpailutettavan hankinnan sisältöön ja sen kustannuksiin. (RIL 262-2014, 77.)
Kunnan tai kaupungin vesihuoltolaitos voi valita pumppaamon toimittajan esimerkiksi kaksinkertaisen tarjouskilpailun avulla. Kaksinkertaisessa tarjouskilpailussa vesihuoltolaitos lähettää pumppaamon toimittajille tarjouspyynnön ja siihen liittyvät suunnitteluasiakirjat. Näistä asiakirjoista käy ilmi
lähtötiedot pumppujen mitoitusta varten, hankintaehdot, toimitusehdot, sekä kaikki pumppaamoihin
liittyvät tarvikkeet ja työt, jotka pumppaamon toimittajan tulee vähintään sisällyttää tarjoukseen.
Suunnitelmien tekemisestä vastaa tilaajan valitsema suunnittelija. Pumppaamon toimittajille lähetetään samalla myös tarjouslomake, johon toimittaja antaa tarjouksen omasta hinnastaan. Hintaan
voidaan asettaa tarvikkeiden ja töiden lisäksi laskettavaksi esimerkiksi pumppaamon energiakustannusten hinta viidentoista käyttövuoden ajalta pumppaamon kokonaishyötysuhteesta. Tällaisten reunaehtojen avulla pystytään ottamaan huomioon hankinnan hinta käyttökustannuksineen. Ensimmäisellä kierroksella vesihuoltolaitos avaa pumppaamon toimittajien laatimat tarjousehdotukset urakasta. Mikäli tarjousehdotus täyttää kaikki tarjouspyynnössä annetut toimitusehdot, pääsevät kyseiset
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pumppaamon toimittajat toiselle kierrokselle. Toisella kierroksella vesihuoltolaitos avaa tarjouslomakkeet ja valitsee edullisimman tarjouksen. (kaavio 1.)
Mikäli joku tarjous on lievästi puutteellinen tai ristiriidassa tarjouspyynnön kanssa, voidaan kyseiseltä
toimittajalta pyytää harkinnan mukaan lisäselvityksiä ja tarkennuksia. Tarkennukset eivät saa oleellisesti muuttaa tarjouksen sisältöä eikä se saa muuttaa tarjoushintaa. Tarkennukset pyydetään aina
kirjallisesti. (RIL 262-2014, 97 - 98.)

Tarjouspyyntö
- Tilaajan
suunnitelmien
mukainen

Tarjous
- Urakoitsijan
lähettämä

Tarjouksen
hyväksyminen ja
tiedottaminen
urakoitsijalle

Sopimuksen
kirjaaminen

Kaavio 1. Tarjoajan valinta. (Mervi Heiskanen 2015.)
2.5

Jätevesipumput
Jätevesipumput sijaitsevat jätevedenpumppaamossa, jonne kulkeutuu jäteveden lisäksi paljon erilaista materiaalia, kuten vanhoja vaatteita. Tukoksen riski pumpuissa on siis suuri, joten ne on
yleensä varustettu suurisolaisella ja siipiluvuiltaan pienellä juoksupyörällä. Erilaisista juoksupyörätyypeistä jätevesipumpuissa on käytössä kanava-, Vortex- ja repijäjuoksupyörät. Pumppuina käytetään
yleensä keskipakopumppua tai uppopumppua. Jätevesipumput voidaan asentaa märkäasennuksella
eli pumppu sijoitetaan nesteen kanssa samaan säiliöön tai kuiva-asennuksella, jolloin pumpuille on
oma säiliö. (Sarvanne & Borg 1985, 17.)

2.5.1 Keskipakopumppu
Keskipakopumpun tukkeutumisvaara muihin pumppumalleihin on pienempi, joten se soveltuu jätevesien pumppaamiseen. Keskipakopumppua käytetään paljon jätevedenpumppauksessa ja prosessiteollisuudessa sen eri nesteiden pumppauksiin soveltuvien ominaisuuksien takia. Tyypillinen keskipakopumppu ottaa nesteen pumpun juoksupyörän keskellä sijaitsevasta imuaukosta. Juoksupyörän
korkea pyörimisnopeus aiheuttaa nesteeseen suuren kineettisen energian ja täten suuren paine-eron
pumpun imu ja painepuolen välille. Tästä syystä neste ajautuu pumpun pesän ulkokehälle ja siitä
eteenpäin paineputkea pitkin ylöspäin. (Axflow.com.)
Keskipakopumppu on energiatehokkuudeltaan sopiva jäteveden pumppaamiseen, sillä juoksupyörän
pyörimisnopeutta ja täten virtausta pystytään säätämään esimerkiksi taajuusmuuttajalla. Taajuusmuuttaja säätää verkkovirran taajuutta siten, että pumpun on mahdollista käydä pienemmällä virralla verrattuna maksimivirtaan. Keskipakopumppua mitoittaessa tulee ottaa huomioon vaadittava nostokorkeus, tilavuusvirta ja juoksupyörän pyörimisnopeus. Kuiva-asennettu pumppu vaatii erillisen
jäähdytyksen esimerkiksi sähkömoottorilla. (kuva 2.)
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Kuva 2. Kaksi kappaletta vaaka-asentoisia keskipakopumppuja sähkökäyttöisellä jäähdytysmoottorilla lujitemuovisen pumppaamon painesäiliössä. (Saharinen, 2019.)
2.5.2 Uppopumppu
Uppopumpulla tarkoitetaan pumppua, jossa pumppu ja moottoriyksikkö ovat yhdessä. Uppopumppu
sijaitsee yleensä pumppaamon märkäpuolen säiliössä, mutta myös kuiva-asennus on mahdollista.
Märkäpuolen asennus tapahtuu yleensä siten, että pumppu lasketaan pumppaamon pohjaan asennettuun kiinteään uppoliittimeen, joka ohjaa uppopumpun suuaukon kohti kiinteää poistoputkea.
Kun uppopumppu sijaitsee jäteveden kanssa samassa säiliössä, hoitaa jätevesi pumpun jäähtymisen. (Sarvanne & Borg 1985, 17.)
2.6

Paineviemäri
Paineviemäri on osa jätevesijärjestelmää, jonka avulla jätevettä pystytään siirtämään esimerkiksi tasaisessa maastossa, vesistöjen ali tai mäkien yli. Jätevesi saadaan virtaamaan paineviemärissä ilman
maan luomaa viettoa pumppauksen ja paineputken avulla. Pumput pumppaavat jäteveden paineviemäriin, jonka jälkeen vesi kykenee kulkemaan eteenpäin maastonmuodoista tai paineviemärin syvyydestä riippumatta koko matkan. Paineviemärissä on vaatimuksena, että se on mahdollista sulkea
huoltotöitä varten sulkkuventtiilillä. (RIL 237-1-2010, 118) Lisäksi paineviemärissä tulee olla takaiskuventtiili, joka estää jäteveden pääsyn takaisin pumpun pysähdyttyä. Sen tulee sisältää sulkuventtiili sekä takaiskuventtiili, joka estää nesteen takaisinvirtauksen pumpun pysähdyttyä. (RIL 237-22010, 121.)
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3

PUMPPAAMON MITOITUS

3.1

Pumppaamojen mitoitus yleisesti
Yleisenä periaatteena on, että pumppaamo mitoitetaan suurimman tulovirtaaman mukaan ja varataan tilat pumppaamon toiminta-aikana tapahtuvan virtaaman kasvun vaatimille lisäpumpuille, jos
sellaisia tarvitaan. Usein virtaaman kasvusta aiheutuva tehon lisääminen voidaan hoitaa vaihtamalla
pumput suuremmiksi. Virtaaman kasvusta aiheutuva pumppaustehon lisääminen on otettava huomioon pumppujen ja putkiston tilantarvetta arvioitaessa. Tämä tarkoittaa, että yleisenä lähtökohtana
pumppaamo varustetaan kahdella pumpulla, joiden molempien tuotto on yhtä suuri kuin pumppaamon mitoitusvirtaama mahdollisten toimintahäiriöiden varalta. (RIL 102-1994, 20.) Pumppaamoa
suunnitellessa suunnitelijan tulee huomioida useita erilaisia asioita, joista tärkeimmät näkyvät alla
olevassa kuvassa 3.
Pumput tulee mitoittaa siten, että ne toimivat prosessin kannalta parhaalla mahdollisella hyötysuhteella eli moottorin akselilta saadun tehon suhde verkosta otettuun sähkötehoon on paras mahdollinen. Pumpun valinnassa tulee välttää yli- ja alimitoitusta. Mikäli pumppu on järjestelmään ja virtaavan vesimäärään nähden liian pieni eivät pumpun ominaiskäyrä ja prosessin vastuskäyrä kohtaa eli
pumppu ei voi olla liian pieni toimivassa järjestelmässä. Pumpun oikea toimintapiste ja moottorien
tehokkuus vaikuttavat merkittävästi pumpun energiatehokkuuteen, joten ylimitoitettu pumppu on
kustannuksiltaan suuri. Pumpun ominaiskäyrällä tarkoitetaan Q/H käyrää, jossa esitetään graafisesti
pumpun nostokorkeutena eri virtaamilla. (Borg & Sarvanne 1979, 32.)
Pumpun ominaiskäyrään ja prosessin vastuskäyrän risteämiskohtaan vaikuttavat pumppaamon kohdistuva tilavuusvirta, geodeettinen nostokorkeus, kokonaisnostokorkeus, putkiston painehäviöt, kertavastukset sekä pumpun teho. Alempana olevassa kuvassa 6 kuvataan paineputken vastuskäyrää ja
pumpun ominaiskäyrää. (Motiva.fi) Pumpun valinnassa tulee ottaa huomioon, että pumput toimivat
harvoin vain yhdessä toimintapisteessä. Optimaaliseen energiankulutukseen pääsemiseksi tulee löytää pumppu, joka pystyy tuottamaan tarvittavan kapasiteetin kaikissa pumpun toimintavaiheissa.
Tätä ominaisuutta pystytään tutkimaan putkiston vastuskäyrän avulla, joka kertoo pumpun tuottamasta hyötysuhteesta eri tuotoilla. (Promaint)
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Kuva 3. Pumppaamoa suunnitteltaessa huomioitavia asioita. (Grundfos, 2014.)

3.2

Mitoitusvirtaama
Pumppaamoon mitoisvirtaamalla tarkoitetaan virtaaman arvoa, jonka avulla mitoitetaan pumppaamon sisäiset putkistot, lähtevä paineviemäri sekä sopivan kokoiset pumput. Teoriassa virtaama tarkoittaa tässä tapauksessa putken poikkileikkauksen läpi kulkevaa vesitilavuutta ajan yksikössä.
Yleensä mitoitusvirtaaman arvo esitetään muodossa m3/s tai l/s. Mitoitusvirtaamaa määrittäessä tulee ottaa huomioon, onko kyseessä uuteen paikkaan tuleva pumppaamo vai sanerataanko olemassa
oleva pumppaamo. Uudelle alueelle tulevan pumppaamon mitoittamisessa voidaan käyttää yhtenä
ratkaisuna lähtötietona jonkin saman kokoluokan pumppaamon virtaamia. Olemassa olevan pumppaamon mitoitusvirtaaman määrittämiseksi voidaan käyttää valvontatiedoista löytyviä jätevesimääriä.
Tässä työssä saneerattavan jätevedenpumppaamon mitoitusvirtaaman laskemiseksi käytetään Jyväskylän yliopiston koulutusmateriaaleista löytyvää kaavaa 1. (Kettunen 2016, 36). Työssä varmistetaan mitoitusvirtaaman todellisuus vertaamalla laskettua arvoa Aquarex –jätevedenpumppaamon
valvontaohjelmistosta saatuihin virtaama tuloksiin.
Mitoitusvirtaaman (qmit) laskemiseksi täytyy selvittää lähtötiedoiksi alempana luetellut arvot. Ennen
määritettävien arvojen laskemista tärkein asia on selvittää jätevedenpumppaamon jätevesien keräilyalue. Keräilyalueesta selvitetään kaikki asumismuodot, teollisuus ja muut mahdolliset pumppaamoa
kuormittavat tekijät. Näiden tietojen perusteella pystytään selvittämään, kuinka paljon keräilyalueella on asukkaita ja muita alueelle kytköksissä olevia ihmisiä kuten työntekijöitä tai koululaisia. Mitoi-
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tusvirtaaman määrittämisessä otetaan huomioon teollisuusjätevedet erikseen. Mitoitusvirtaaman lähtötiedot sijoitetaan alla olevaan mitoitusvirtaamaa määrittävään kaavaan:

𝑄

𝑄

𝑄

𝑞𝑚𝑖𝑡 = 𝑘𝑚𝑖𝑡 ∗ [( 𝑡 𝑎𝑠) + ( 𝑡 𝑡) + (24𝑣 )]
𝑎𝑠

𝑡

Kaava 1

qmit = mitoitusvirtaama m3/h
Kmit = vuorokausivaihteluista riippuva kerroin
Q as = asumisjätevesien keskimääräinen virtaama m3/vrk
T as = kuormitusta pumppaamolle tuottavien tuntien lukumäärä
Qv = hule- ja vuotovesien keskimääräinen virtaama m3/vrk
Qt = teollisuuden jätevesien keskimääräinen virtaama m3/vrk
Mitoitusvirtaaman laskemiseksi vaaditaan asukaskohtainen ominaisuuskulutus, joka koostuu käytetystä juomavedestä, ruuan valmistuksesta, wc:n huuhtelusta, astioiden pesusta, peseytymisestä ja
pyykinpesusta. Vuonna 2014 veden ominaisuuskulutus Suomessa oli keskimäärin 129 l/as/vrk. (VVY,
2016) Naantalin Kaupungin jätevedenpumppaamojen mitoituksessa ominaiskulutuksena käytetään
kuitenkin lukua 150 l/as/vrk vesilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.
Kun tiedetään jätevesiverkoston liittyjämäärä (P) pumppaamon keräilyalueella sekä ominaiskulutus
(qn) voidaan laskea jätevesien keskimääräiset virtaamat (Q) kaavalla:

𝑄 = 𝑃 ∗ 𝑞𝑛

Kaava 2

Q = keskimääräinen virtaama l/vrk
P = asukasmäärä as
qn = omainaiskulutus l/as/vrk
Jätevedenpumppaamon tuleva virtaama ei ole tasaista, sillä jätevesiverkostoon pääsee normaalien
jätevesien lisäksi muita nesteitä eikä säiliöön tulevan nesteen määrä ole vakio. Virtaaman vaihteluun
vaikuttavat esimerkiksi ihmisten veden käytön vaihtelu vuorokauden sisällä, sulamisvedet ja sateet.
Verkoston kunnossa voi olla myös puutteita, jolloin pelkästään asukkaista ja muista kuormittavista
tekijöistä laskettu mitoitusvirtaama ei ole tarkka. Tästä syystä on syytä selvittää vuorokausivaihteluista riippuva kerroin (Kmit), joka muodostuu vuorokauden sisäisistä virtaaman muutoksista. Kmit
arvon koko luokka riippuu pumppaamon koosta. Alla olevasta taulukosta 1 löytyy ohjearvoja
Kmit:lle.
Pumppaamoon tuleva virtaama vaihtelee päivän ja yön välillä merkittävästi, joten mitoitusvirtaaman
määrityksessä otetaan huomioon kuormitusta pumppaamolle tuottavien tuntien lukumäärä (T_as).
Kuormitustuntien lukumäärä perustuu jätevesiverkostoon liittyneiden kiinteistöjen asukasmäärään
viemäröintialueella. (taulukko 1.)
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Taulukko 1. Vuorokausivaihteluista riippuva kerroin ja kuormitusta pumppaamolle tuottavien tuntien
lukumäärä (Kettunen 2006, 37.)

Vuotovesillä jätevesiverkostossa tarkoitetaan pohja- tai hulevettä, joka on päässyt verkostoon muualta kuin verkostoon liittyneistä kiinteistöistä. Vuotovedet pääsevät jätevesiverkostoon esimerkiksi
heikentyneistä liitoskohdista, rikkoutuneista tontti- tai runkoviemäreistä, rikkoutuneista kaivoista tai
huonokuntoisten kaivonkansien läpi. Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on edelleen yleistä
etenkin vanhoilla asuinalueilla, joka lisää pumppaamoiden kuormitusta. Määrä on luonnollisesti korkeimmillaan roudan ja lumen sulamisen aikaan keväisin sekä syksyllä syyssateiden aikana. (Tuominen 2017, 63.)
Hule- ja vuotovesien keskimääräinen virtaama (Qv) otetaan huomioon mitoituksessa. Tätä virtaamaa
on hankala määrittää tarkasti, sillä verkostoon pääsevän vuotoveden todellista määrää on mahdotonta arvioida laskennallisesti tarkasti. Yksi tapa arvioida vuotoveden määrää on laskea vuotoveden
määräksi 50% pumppaamoon kohdistuvasta jätevesimäärästä kaavan 3 mukaisesti. Kyseisen menetelmän käyttäminen tässä työssä perustuu vesihuoltopäällikön ja tämän opinnäytetyön tekijän päätökseen hulevesien arvioimisesta.

𝑄𝑣 = 0,5𝑙 ∗ 𝑄𝑎𝑠

Kaava 3

𝑄𝑣 = Hule- ja vuotovesien keskimääräinen virtaama m3/vrk
𝑄𝑎𝑠 = Keskimääräinen jätevesivirtaama m3/vrk

3.3

Nostokorkeudet

Geodeettisella nostokorkeudella Hgeod tarkoitetaan lähtevän jätevedenpumppaamon säiliön käynnistystason ja järjestelmän korkeimman kohdan välistä paine-eroa eli metriä vesipatsasta (mvp).
(Xylemwatersolutions.) Putkistosta aiheutuvilla häviöillä tarkoitetaan pumpulta vaaditun nostokorkeuden lisääntymistä putken muodon tai suunnan muutosten vuoksi. Alla olevassa kuvassa Hjt kuvastaa ennen pumppua tulevia nostokorkeutta lisääviä häviöitä ja Hjp pumpun jälkeisiä nostokorkeu-
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teen vaikuttavia tekijöitä. (kuva 4.) Järjestelmien virtaushäviöitä käsitellään myöhemmin tässä työssä kohdassa 3.6.

Kuva 4. Geodeettinen nostokorkeus ja kuiva-asenteisen pumpun pumppaamon sisäiset painehäviötä
aiheuttavat tekijät (Grundfos 2004, 39.)
3.4

Putkikoko
Yleisenä mitoitusperiaatteena paineviemärille on, että paineviemärissä keskimääräisen virtausnopeuden tulee olla pumppaustilanteessa yli 0,7m/s ja kapasiteetin on riitettävä ohjevuoden huipputuntivirtaamiin. Riittävä virtausnopeus takaa sen, että paineviemäri ei pääse liettymään. (RIL 237-22010, 58.) Putkikoon valinta vaikuttaa merkittävästi pumppaamojen suunnitteluun, sillä liian suuri
paineviemäri aiheuttaa pienen virtausnopeuden, jonka takia verkoston toiminta häiriintyy. Vaihtoehtoisesti liian pieni paineviemäri voi aiheuttaa tukoksia tai ylivuotoja pumppaamoihin. Mitoituksessa
on syytä ottaa huomioon taloudellisuus, sillä liian suuri putki aihuttaa pumppaamon hankintaan suuremmat kustannukset ja liian pieni voi aiheuttaa lisäkustannuksia saneerausten muodossa. Putkessa
virtaavan nesteen nopeus voidaan selvittää laskennallisesti, kun tiedetään pumppaamoon kohdistuva
mitoitusvirtaama ja putken sisähalkaisija kaavalla:
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𝑉=

𝑞𝑣

Kaava 4

𝐴

V= keskimääräinen virtausnopeus pumppaushetkellä (m/s)
qv = mitoitusvirtaama (m3/s)
A = Putken virtauspoikkileikkauksen pinta-ala (m2)
Pumppaamon sisäisen putkiston osalta periaatteena on varmistaa myös riittävä virtausnopeus. Painepuolen sopiva keskimääräinen virtausnopeus pumppaushetkellä sijoittuu 2-3 m/s välille, joka varmistaa putkiston huuhtoutumisen. Imupuolen putkiston virtausnopeus sen sijaan ei saisi ylittää arvoa 2,5 m/s. (Grundfos 2014.)
Putkikokoa ilmaistaan paineputkien yhteydessä yleensä merkinnällä DN, joka kertoo putken nimellisen halkaisijan. Tarkkaan mitoittamiseen DN:n ja todellisen sisähalkaisijan ero on liian suuri, joten
sisähalkaisijan koko tulee aina varmistaa toimittajien sivuilta. (Pulli, 2016, 102.) Yleensä putkikokoa
määrittäessä tiedetään tilavuusvirta ja halutulle putkelle ohjeellinen mitoitusnopeus, jolloin putken
nimellinen halkaisija voidaan ratkaista kaavalla:

𝐷𝑁𝑚𝑖𝑛 = √(4 ∗

𝑞𝑣
𝑣

)/(𝜋)

Kaava 5

DNmin = määritettävän putken nimellinen sisähalkaisija (m)
qv = mitoitusvirtaama m3/s
V = määritettävän putken mitoitusnopeus m/s
Nimellisen halkaisijan määrittämisen jälkeen päätetään, minkä kokoinen putki kuhunkin tarkoitukseen valitaan ja määritetään sen todellinen sisähalkaisija. Putken sisähalkaisijan määrittämisen tärkein putken ominaisuustieto on putken seinämävahvuus, jonka avulla pystytään laskemaan putken
todellinen sisähalkaisija kaavalla:

𝑑 = (𝐷𝑁 − (𝑒 ∗ 2))

Kaava 6

d = putken sisähalkaisija (mm)
DN = putken ulkohalkaisija (mm)
e = seinämävahvuus (mm)

Poikkileikkauksen pinta-alalla tarkoitetaan siis putken virtauspoikkileikkauksen pinta-alaa. Tätä arvoa
tarvitaan, kun lasketaan todellinen virtausnopeus halutussa putkessa. Sisähalkaisijan avulla pystytään laskemaan putken poikkileikkauksen pinta-ala kaavalla:
𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑑2 /4

Kaava 7
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A = Putken virtauspoikkileikkauksen pinta-ala m2
d = putken sisähalkaisija m
Todellinen virtausnopeus kertoo, onko valittu putkikoko oikea toteuttaakseen halutut pumppauksen
aikaiset keskimääräiset virtausnopeudet putkistoissa. Tämä varmistus voidaan todeta kaavalla:

𝑉=

𝑞𝑣
𝐴

≥ 𝑉2

Kaava 8

V = keskimääräinen virtausnopeus pumppaus hetkellä m/s
V2 = haluttu pumppauksen aikainen virtausnopeus m/s
qv = mitoitusvirtaama m3/s
A = virtauksen poikkipinta-ala m2
3.5

Virtaustyypit
Paineviemärilinjan suunnittelussa perustana on, että pumppaushetkellä pumpattavan nesteen viskositeetistä johtuvat kitkahäviöt pysyvät kohtuullisina huomioiden putken koko käyttöiän aikaiset
pumppauksen enerigakustannukset. Virtaukselle putkessa on kolme eri esiintymismuotoa: laminaarinen virtaus, turbulenttinen virtaus tai virtaus näiden virtaustilojen välissä. Laminaarisella virtauksella
tarkoitetaan kerrosmaista virtausta, jossa kaikki nesteessä esiintyvät nesteosaset etenevät yhdensuuntaisesti päävirtaussuuntaan. Turbulenttinen virtaus muodostuu, kun virtausnopeus kasvaa. Virtausnopeuden nousu aiheuttaa nestepartikkeleiden hetkellisen virtaussuunnan poikkeamisen päävirtaussuunnasta eli nesteen sekoittumisen virtauspoikkileikkauksessa. Kun virtausnopeus on tarpeaksi
suuri, muuttuu virtaus täysin turbulenttiseksi, jolloin ilmiö esiintyy putken koko poikkileikkauksen
paksuudelta. Päävirtaussuunta pysyy turbulenttisessa virtauksessa ennallaan, mutta yksittäiset nesteosaset voivat hetkittäin liikkua virtaussuunnan vastaisesti. Virtaustyyppi vaikuttaa virtaushäviöihin
siten, että laminaarisessa virtauksessa häviöt kasvavat lineaarisesti virtausnopeuden funktiona. Turbulenttisen virtauksen ero laminaariseen virtaukseen näkyy häviöiden nopeampana, ekspontentiaalisena kasvuna. Laminaarisen ja turbulenttisen virtauksen välillä olevaa virtausta kutsutaan siirtymäalueeksi, jossa virtaustyypit esiintyvät yhdistyneinä. (Kauranne 2008, 27)
Virtaustyypin selvittämiseen on olemassa laskennallinen keino, joka on laaduton Reynoldsin luku.
Laskettua Reynoldsin lukua verrataan kriittisen Reynoldsin lukuun, joka on kokeellisesti todistettu
erilaisissa virtaustilanteissa. Näin pystytään ratkaisemaan virtauksen laminaarisuus tai turbulenttisuus. Paineellisessa putkivirtauskessa virtaus alkaa muuttua laminaarisesta turbulenttiseksi Reynoldsin luvulla noin 2300. Kinemaattinen viskositeetti riippuu jäteveden lämpötilasta. (Grundfos 2004,
41) Reynoldsin lukua voidaan selvittää kaavalla:

𝑅𝐸 =

𝑣∗𝑑
𝑉2

v2 = nesteen viskositeetti m2/s

Kaava 9
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d = Putken sisähalkaisija m
V = keskimääräinen virtausnopeus m/s
3.6

Järjestelmän virtaushäviöt
Paineellinen jätevesijärjestelmä on hydraulinen järjestelmä, joka sisältää kahdenlaisia energiahäviöitä. Energiahäviöt vaikuttavat järjestelmän virtaussuuntaan, jos potentiaalienergia on vakio. Todellisuudessa kokonaisenergia ei muutu, mutta osa energiasta muuttaa muotoaan lämmöksi tai värähtelyksi. Energiahäviöt jaetaan tyypillisesti paineputken mitoituksessa kahteen ryhmään eli kitka- ja kertahäviöihin. Kertahäviöt muodostuvat putkiston komponenteissa, liittimissä, virtauspoikkipinta-alan
muutoksissa ja virtaussuunnan muutoksissa. Kuiva-asenteisissa pumpuissa huomioidaan molemmat
virtaushäviö muodot sekä ennen pumppua että pumpun jälkeen. (Grundfos 2004, 38)
Pumppaamon sisäisillä virtauksen kitkahäviöillä tarkoitetaan imuputken ja paineputken kitkahäviötä.
Pumppaamon sisäisellä paineputkella tarkoitetaan pumpustä lähtevää usein ruostumattomasta teräksestä valmistettua putkea ja imuputkella imusäiliöstä pumpulle tulevaa samasta materiaalista tehtyä putkea. Kitkahäviö lasketaan myös pumppaamosta lähtevälle paineviemärille, joka on tyypillisesti
Suomessa materiaaliltaan polyeteeniputkea. (Pipelife)
Pumppaamon pumppujen mitoittamiseen tarvitaan tieto järjestelmän kokonaisnostokorkeudesta, joka voidaan esittää graafisessa muodossa putkiston vastuskäyrän muodossa. Graafinen käyrä esittää
putkiston vaatiman nostokorkeuden eri virtaamilla geodeettisen nostokorkeuden ja putkiston kitkasekä kertahäviöiden summana. (Grundfos, 2014) Vastuskäyrän avulla voidaan todeta pumpun toimintapiste vertaamalla vastuskäyrää toimittajien kokeellisesti testattuihin pumppujen ominaiskäyriin.

3.6.1 Kitkahäviöiden laskeminen
Kitkahäviöt voidaan laskea usealla eri tapaa. Esimerkiksi yleinen kitkahäviökaava erilaisissa muodoissa tai tämän pohjalta laaditut graafiset kuvaajapohjaiset menetelmät soveltuvat kitkahäviöiden suuruuden laskentaan. Ratkaisu voidaan laskea myös tietokoneohjelmien avulla, mutta niissäkin laskenta perustuu usein samojen kaavojen käyttöön. Laskeminen vaatii kitkavastuskertoimen selvittämisen, joka tapahtuu helpoiten turbulenttisen virtauksen suhteen moodyn käyrästöstä katsomalla.
Moodyn käyrästöstä katsominen vaatii kohdassa 3.5 selitetyn reynoldsin luvun sekä suhteellisen karheus korkeuden. (Kauranne 2008, 57.) Edellä mainittujen tietojen selvittämisen jälkeen laskennassa
voidaan käyttää Darcy-Weisbachin painehäviötä ilmaisevaa kaavaa, jota voidaan käyttää kaiken
muotoisille putkille:
𝑙

𝑝

𝑑

2

𝐻𝑗𝑝 = 𝜆 ∗ ∗ ∗ 𝑉 2

Hjp = Paineputken kitkahäviö (mvp)
λ = kitkakerroin

Kaava 10
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l = putken pituus (m)
d = putken sisähalkaisija (m)
V= virtausnopeus putkessa (m/s)
p=nesteen tiheys putkessa (kg/m3)
g= putoamiskiihtyvyys m/s2
Moodyn käyrästön lukemiseen vaaditaan Reynoldsin luku ja määritettävän putken pinnan karheuskerroin. Putken pinnan karheuden ohjearvoja eri materiaaleista löytyy kuvasta 5. Putken suhteellinen karheuskorkeus voidaan laskea kaavalla 11.

𝑘

𝑆𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑟ℎ𝑒𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠 = 𝑑

Kaava 11

k= putken karheus (mm)
d= putken sisäläpimitta (mm)
Suhteellinen karheuskorkeus = dimensioton

Kuva 5. Putken pinnan karheuksia (Grundfos 2004, 41)
3.6.2 Kertavastuhäviöiden laskeminen
Kertavastushäviöillä tarkoitetaan virtaushäviöitä, jotka syntyvät paineviemäröintijärjestelmän venttiileissä, kulmissa, supistuksissa ja muissa järjestelmän kohdissa, joissa putken muoto muuttuu.
Pumppaamojärjestelmän jokaiselle osalle löytyy oma kertavastuskertoimensa kirjallisuudesta. Näiden
tietojen avulla kertavastushäviöt pystytään määrittämään. Kertavastusten häviö riippuu järjestelmän
rakenteesta ja reynoldin luvusta. Kertavastushäviöt voidaan laskea kaavalla: (RIL 124-1-2003, 151.)

𝐻𝑗𝑛 = ∑ζ ∗ 𝑉22 / 2 ∗ 𝑔

Hjn = kertavastusten summa (mvp)
∑ζ = kertahäviökertoimien summa (dimensioton)

Kaava 12
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V2 = keskimääräinen virtausnopeus tarkastelukohdassa m/s
g= putoamiskiihtyvyys m/s2
3.6.3 Putkiston vastuskäyrän piirtäminen
Putkiston vastuskäyrä koostuu geodeettisesta nostokorkeudesta eli niin sanotusta staattisesta osasta
sekä tuotosta riippuvasta osasta, jolla tarkoitetaan systeemissä tapahtuvia virtaushäviöitä. (Luukkanen 2001, 23.) Vastuskäyrä kuvaa siis järjestelmän vaatimaa nostokorkeutta tietyllä veden virtaamalla kuvan 6 mukaisesti. Yllä laskettujen tietojen perusteella voidaan laskea virtauksen kokonaisnostokorkeus kaavalla 13. Jotta vastuskäyrä pystyään piirtämään tulee laskea vastushäviöt eri virtaamille, jossa Q vastaa vaihtelevia tilaavusvirtaamia ja H vastaavaa kokonaishäviötä.

𝐻𝑘𝑜𝑘 = 𝐻𝑔𝑒𝑜𝑑 + 𝐻𝑗𝑛 + 𝐻𝑗𝑝

Kaava 13

Kuva 6. Putkiston vastuskäyrä ja toimintapiste. (Grundfos 2014.)
3.7

Pumpun valinta
Kun tiedetään putkistosta aiheutuvat vastushäviöt, voidaan alkaa etsiä tilanteeseen sopivaa pumppua pumpputoimittajien aineistojen ja asiantuntemuksen avulla. Todellisuudesta pumpun ja paineputken suunnittelua ei välttämättä kannattaisi erottaa toisistaan, vaan optimaalisen ratkaisun etsimisessä pitäisi pystyä muuttamaan sekä pumppausratkaisua että paineputken halkaisijaa. Periaatteessa ratkaisu on sellainen, jossa erilaisten pumppujen ominaiskäyriä verrataan paineputkiston vastuskäyrään. Tällöin pyritään löytämään sellainen pumppu, jossa on sopivat ominaisuudet toimia oikein.
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Lasketulla toimintapisteellä tarkoitetaan pistettä, joka sijaitsee mitoitusvirtaaman ja sitä vastaavan
nostokorkeuden kohdalla vastuskäyrällä. (kuva 6.) Siinä kohtaa missä Q/H -pumppukäyrä ja painejohdon vastuskäyrä risteävät on pumpun niin sanottu toimintapiste (RIL 124-1-2003, 186). Pumpun
valinnassa kannattaa ottaa huomioon myös laskennallisen toimintapisteen yläpuolella olevat pumput, koska ne voivat olla hyötysuhteeltaan jopa parempia kuin lähellä laskennallista toimintapistettä
olevat pumput. Pumpun valinta ei aina perustu lasketun toimintapisteen pohjalta tehtyyn valintaan,
sillä pumppaamoihin kohdistuva todellinen tilavuusvirtaus ei aina kohtaa arvioidun tai lasketun tilavuusvirran kanssa. Mikäli pumpun tuottama tilavuusvirta ei saa aikaiseksi riittävän suurta nopeutta
paineviemärissä, voidaan pumpun tuottoa kasvattaa tai sitten pienentää paineviemärin kokoa muuttamalla riittävän virtausnopeuden saavuttamiseksi.
3.8

Kavitaatio jäteveden pumppauksessa
Kavitaatio johtuu höyrykuplien muodostumisesta ja niiden hajoamisesta nesteessä pumpun juoksupyörän imureunalla. Höyrykuplat muodostuvat, kun virtaavan nesteen paikallinen staattinen paine
laskee pumpattavan nesteen lämpötilan mukaisen höyrynpaineen tasolle tai sen alapuolelle. Kavitointi tilanteessa höyrykuplat liikkuvat virtauksen mukana juoksusiivelle, jossa on suurempi paine.
Paineen muutos saa höyrykuplan hajoamaan äkillisesti, mikä aiheuttaa aiheuttaa väliaikaisen, erittäin suuren paikallisen aallon nesteessä. Kyseinen aalto iskeytyy pumpun seinämään tai muihin pintoihin aiheuttaen vaaran pumpun hajoamiselle. Kavitaatio voi alentaa pumpun Q/H käyrää ja tehokkuuta, joten suunnittelussa tulee ottaa huomioon pumpun kavitoinnin riski. (Grundfos 2004, 13)
Jotta pumppu ei kavitoi, tulee höyrystymispaineen olla pumpun imureunalla olevaa painetta pienempi. Net Positive Suction Head eli NPSH-luku takoittaa paine-eroa nestekorkeudeksi muutettuna.
Pumpun kavitointia pumppaustilanteessa voidaan laskea vertaamalla pumpun valmistajan kokeellisesti määritettyä NPSHr arvoa suunnittelijan laskemaan NPSHav arvoon. NPSHr tarkoittaa pumpun
vaatimaa nestekorkeutta pumppaus tilanteessa ja NPSHav putkiston käytettävissä olevaa nestekorkeutta pumppaustilanteessa. Jotta pumppu ei kavitoi tulee NPSHr arvon olla pienempi kuin NPSHav,
joka voidaan määrittää kaavalla: (Grundfos 2004, 12)

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎𝑣 =

𝑃𝑏− 𝑃𝑑
𝑔∗𝑝

+ ℎ𝑔𝑒𝑜𝑑1 − 𝐻𝑗𝑝𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖

NPSHav = putkiston käytettävissä oleva korkeus (m)
Pb = imusäiliön paine (Pa)
Pd = Pumppaamislämpötilan mukainen veden höyrystymispaine (Pa)
g = putoamiskiihtyvyys m/s2
hgeod1 = pumpun ja imusäiliön nesteen pinnan välinen erotus (m)
Hjpimuputki1 = imuputken kokonaishäviö (m)
p = pumpattavan nesteen tiheys (kg/m3)

Kaava 14
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Imusäiliössä vallitseva paine (Pb) vastaa normaalia ilmakehän painetta eli 105 pascalia, sillä kyseessä
ei ole paineellinen säiliö. Veden höyrystymispaine (Pd) riippuu pumpattavan nesteen lämpötilasta.
Hgeod on positiivinen vertailutason ollessa nestepintaa alempana ja negatiivinen kun se on nesteen
pinnan alapuolella. (Sarvanne & Borg 1985, 16)
3.9

Virtausmittaus
Jätevedeunpumppaamoiden virtausta voidaan mitatata esimerkiksi astiamittauksella tai erilaisilla virtausmittareilla. Astiamittaus perustuu nesteen määrän mittaamiseen pohjan pinta-alan ja nesteen
pinnankorkeuden muutoksen avulla. Astiamittaus on hydraulinen mittausmenetelmä, jossa pumppaamon imusäiliö toimii astiana (kuva 7). Kun tiedetään pumppaamon pohjan pinta-ala, voidaan laskea astian jätevesivirtaama pumppujen pysäytysrajan ja käynnistysrajan korkeuseron avulla kaavalla: (Grundfos 2004, 92.)

Qp =

V1−V
𝑡

+

V2−𝑉𝑝
𝑡1

Qp= Pumpattu jätevesi l/s
Vp= Tilavuus pysäytys hetkellä (l)
V1= Tilavuus käynnistysrajalla (l)
V2= Tilavuus pysäytysrajalla (l)
V = Tilavuus ajan hetkellä t (l)
t1= Pysähdyksissä oloaika (s)
t= Aika pumppujen käynnistymisestä (s)

Kuva 7. Jätevedenpumppaamon imusäiliö (Saharinen 2018.)

Kaava 15
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4

SATAMATIEN JÄTEVEDENPUMPPAAMO

4.1

Mitoitusperiaatteet ja lähtötiedot
Uuden Kukolan jätevedenpumppaamon suunnittelussa käytetään Vertailukohteena Naantalin Satamatien pumppaamon suunnitelmia. Sataman jätevedenpumppaamon mitoitusperiaatteena oli, että
pumppaamosta tehdään mahdollisimman energiatehokas kahden keskipakopumpun pumppaamo,
jossa molempien pumppujen tuotto yksinään riittää tuottamaan mitoitusvirtaaman (taulukko 2). Satamatien pumppaamon saneraaminen on kytköksissä Kukolan jätevedenpumppaamon saneeraamisen kanssa, sillä uuden Naantalinsalmen alittavan paineviemärin valmistumisen jälkeen saariston jätevedet kulkevat Keskuspumppaamon sijasta Sataman pumppaamon kautta. Mitoituksessa käytetyt
korot ovat N2000-järjestelmän mukaisia. Satamatien jätevedenpumppaamossa on kaksi kuivaasenteista pumppua, jotka on varustettu taajuusmuuttajalla ja vuorottelulla. Satamatien pumppaamon suunnittelusta vastasi SWECO.
Taulukko 2. Satamatien jätevesipumppaamon mitoituksen lähtötiedot

4.2

Käynnistysraja

+1,5

Pysäytysraja

+0,8

Linjan korkein kohta

+25,40

Purkupään korkeus

+25,2

Virtaama 1. vaihe

27 l/s

Virtaama 2. vaihe

54 l/s

Paineputki

2x 250 PEH-10 (SDR 17, PE100)

Paineputken pituus

1350m

Painehäviö putkessa 1. vaihe

4m

Painehäviö putkessa 2. vaihe

9m

Geodeettinen nostokorkeus

27m

Pumppujen teho

2x n 35 kW pumppua

Satamatien pumppaamo
Satamatien pumppaamo on maahan asennettava lujitemuovinen erillisellä tulosäiliöllä varustettu pakettipumppaamo. Jätevedenpumppaamot kiinnitetään peruslaattaan kiila-ankkurein ja hakasin jätevedenpumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Hakasten lukumäärässä ja peruslaatan mitoituksessa tulee huomioida meriveden nosteen vaikutus. Pumput pystyvät käymään myös yhtäaikaisesti, ja ne on varustettu kuivakäyntisuojalla. Pumput soveltuvat normaaleille yhdyskuntajätevesille.
Kuvassa 8 esitetään Satamatien pumppamo.
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Kuva 8. Satamatien pumppaamo (Saharinen 2018)
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5

KUKOLAN JÄTEVEDENPUMPPAAMON MITOITUSLÄHTÖKOHTIEN SELVITTÄMINEN

5.1

Jätevedenpumppaamot Naantalin vesihuoltoverkostossa
Naantalin vesihuoltolaitoksen jätevesiverkoston piiriin kuuluu 73 jätevedenpumppaamoa, joiden hierarkia osana pumppaamoverkostoa esitetään liitteessä 5. Jätevedenpumppaamoja kaupungissa on
kokoonsa nähden suhteellisen paljon. Naantalin saariston jätevedet menevät tällä hetkellä Kukolan
pumppaamosta keskustassa sijaitsevaan keskuspumppaamoon ja sitä kautta Luolalan pääpumppaamoon. Keskuspumppaamoa kuormittaa tällä hetkellä myös keskustan, Immaisten ja Taimon alueiden jätevedet. Saneerauksen jälkeen saariston jätevedet menevät Satamatien pumppaamon kautta Luolalaan, joka vähentää keskuspumppaamon suurta kuormitusta.

5.2

Kukolan jätevedenpumppaamon sijainti ja malli
Kukolan nykyinen jätevedenpumppaamo sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla Kukolan satamaalueella. Nykyinen pumppaamo on merkitty kuvaan 9 vihreällä pisteellä. Pumppaamo on 1970-luvun
alussa rakennettu vanhanaikainen reppupumppaamo, jossa on imusäiliön puolella kaksi pehmokäynnistimellä varustettua 17 kW uppopumppua sekä kuivalla puolella kaksi sulkuventtiiliä (kuva 10.)
Uuden pumppaamon sijainti valittiin maastokatselmuksen yhteydessä rakennusmestari Rami Pirkolan
kanssa. Katselmuksen yhteydessä todettiin, että pumppaamon sijoittaminen tien toiselle puolelle
mahdollistaa helpomman rakentamisen sekä vanhan pumppaamon toimimisen rakennustöiden aikana. Uusi sijainti on merkitty kuvaan 9 mustalla pisteellä. Rakentaminen vaatii suuren montun kaivamista, joten sijoittaminen vanhan pumppaamon kanssa samalle puolelle aiheuttaisi suuret riskit esimerkiksi alueella kulkevan vesijohdon rikkoutumiselle tai nykyisen pumppaamon toiminnalle rakennustöiden aikana.
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Kuva 9. Nykyinen pumppaamo vihreä piste, uusi pumppaamo musta piste (Maanmittauslaitos)

Kuva 10. Imusäiliö ja venttiilisäiliö (Saharinen 2018)

5.3

Jätevesien muodostumisalue
Kukolan jätevedenpumppaamon keräilyalue koostuu Naantalin saaristossa sijaitsevista kolmesta pinta-alaltaan suurehkosta asuinalueesta. Keräilyalue on kokonaispinta-alaltaan n. 150 km2, sillä Kukolan pumppaamo on saaristön jätevesien Naantalin salmen alituspaikka. Suurin osa pumppaamolle
tulevasta jätevedestä tulee Luonnonmaa-saaren alueelta (Kuva 11), joka sisältää muun muassa Kultarannan, Viialan, Haijaisten, ja Iso-kylän asuinalueet. Luonnonmaan maantieteellinen pinta-ala on
n. 30 km2. Se sijaitsee Naantalista katsottuna lounaassa Ukko-Pekka-nimisen sillan toisella puolella.
Toinen merkittävä asuinalue pumppaamon valuma-alueella on Naantalin Merimasku, joka sijaitsee
Särkän sillan toisella puolella. Kukolan jätevedenpumppaamo on merkitty kuvaan 11 mustalla pisteellä. Kukolan jätevedenpumppaamon kolmas merkittävä viemäröintialue on Rymättylä, joka sijaitsee Merimaskun eteläpuolella. Rymättylän ja Merimaskun yhteenlaskettu maantieteellinen pinta-ala
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on n. 120 km2. Nämä kolme aluetta sisältävät kunnallisen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen lisäksi
yhteensä 10 vesiosuuskuntaa, joiden jätevedet johdetaan Kukolan pumppaamon kautta. Vesiosuuskuntia on Rymättylässä 5, Poikossa 3, Röölassa 2 ja Merimaskussa 1.

Kuva 11. Luonnonmaan, Merimaskun ja Rymättylän viemäröintialueet (Maanmittauslaitos)

5.4

Asukasmäärä
Asukasmäärää selvittäessä on tärkeää ottaa huomioon, että Naantalin saariston asukasmäärä on kesäisin ja loma-aikoina huomattavasti suurempi kuin normaalisti. Kesäisin saaristoon matkustaa paljon ihmisiä mökeilleen ja paikallisten yrittäjien järjestämiin palveluihin. Tämä lisää luonnollisesti jäteveden määrää tiettyinä ajanjaksoina, joten asukasmäärän laskemisessa otetaan huomioon pysyvästi asuvien asukkaiden ja palveluiden lisäksi kesäajan loma-asukkaat ja palvelut.
Asukasmäärän selvittäminen aloitetaan määrittämällä kaikki alueella olevat jätevesiverkostoon liittyneet kiinteistöt. Naantalin vesihuoltolaitoksella on käytössään KeyAqua-verkostotietojärjestelmä, josta saadaan näkyvillle kaikki vesilaitoksen asiakkaat kulutuspaikkoina kartalla. Tiedot asiakkaista ja
kulutuspisteistä voidaan siirtää luettavaan muotoon valitsemalla kaikki kulutuspaikat määritetyn ke-
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räilyalueen sisäpuolelta ja viemällä ne Excel-tiedostoon. Tehdystä tiedostosta voidaan määrittää liittyneiden kiinteistöjen tyyppi eli onko kyseessä asumiskäytössä oleva rakennus, kuten kerrostalo, rivitalo tai jokin muu kiinteistöntyyppi, kuten päiväkoti tai koulu. Kiinteistötyypin määrittäminen on
oleellista, sillä se vaikuttaa mitoitusvirtaaman laskemiseen.
Asukasmäärää laskettiin Excel taulukkolaskentaohjelmistossa kertomalla omakotitalojen, rivitalojen
ja kerrostaloasuntojen lukumäärää 3, 4 ja 5 asukkaan talouksina. Tähän lukuun lisättiin Naantalin
kaupungin sivuilta selvitetyt koulujen, päiväkäkotien, teollisuuden ja hoivakotien vedenkäyttäjien lukumäärät. Vesiosuuskuntien tarkkaa kiinteistöjen liittyjälukumäärää ei ollut tiedossa, joten kulutuspaikkojen lukumäärät ovat arvioita. Alla olevasta taulukosta 3 löytyy eriteltyinä kiinteistötyypit ja niiden lukumäärät eri asuinalueilla sekä lasketut asukasmäärät kolmelle, neljälle ja viidelle asukkaalle
kulutuspaikkaa kohden.
Taulukko 3. Viemäriverkostoon liittyneet kiinteistöt ja asukasmäärät. Lyhenne as/kp tarkoittaa asukasmäärää kulutuspaikkaa kohden

KerrostaOKT RT lot
Luonnonmaa
Rymättylä
Röölä
Poikko
Merimasku
3 as/kp
4 as/kp
5 as/kp

5.5

402
189
5
35
327
287
4
383
2
479
0

29
23
1
0
24
43
2
30
8
38
5

Koulut, päiväkodit

Teollisuus

Palvelut

Lomaasunnot

Muu
t
VO

0
5
0
0
0

0
2
0
0
2

5
15
1
0
6

6
10
3
0
7

12
16
5
2
18

7
9
1
2
9

0
170
150

101

370

81

52

159

84 1230

140

370

108

104

212

112 1640

170

370

135

130

265

140 2050

90

Kukolan pumppaamon paineviemäri

5.5.1 Vanha paineviemäri
Nykyinen paineviemärilinja näkyy kuvassa 10 mustana viivana. Linja lähtee Kukolan jätevedenpumppaamolta sisähalkaisijaltaan 280 mm kokoisena paineviemärinä ja supistuu n. 500 metrin päästä PE 200 mm kokoluokan putkeksi. Paineviemäri sukeltaa mereen Luonnonmaan puolella ja jatkaa
matkaansa kohti vanhaa jätevedenpuhdistamoa. Paineviemäri jatkaa vesistönalituksena 300 metrin
matkan, jonka jälkeen paineviemärilinjakulkee vielä jonkin matkaa mantereella ennen Kopen pumppaamon rauhoituskaivoa. Vanhan paineviemärin pituus on kokonaisuudessaan 1248 m.
5.5.2 Uusi paineviemäri
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Uusi paineviemäri saneerauksen jälkeen näkyy kuvassa 10 punaisena viivana. Paineviemäri lähtee
Kukolan uudesta pumppaamosta uutena PEH 280 paineviemärinä noin 10 metriä ennen kuin se liitetään nykyiseen paineviemäriin. Kuvassa näytetään vanhan paineviemärin liitoskohta uuteen 280 PEH
paineviemäriin, joka alittaa Naantalinsalmen kuvan 10 osoittamasta kohdasta. Uuden paineviemäri
linjan pituudeksi muodostuu täten n. 975 metriä ja se purkaa jätevedet Saharannan pumppaamon
rauhoituskaivoon. Paineviemärin uusi suuntaus lyhentää merkittävästi pumppausmatkaa meren alla
sekä poistaa saariston jätevesien kiertämisen Keskuspumppaamon kautta.

Kuva 12. Kukolan pumppaamon paineviemäri ennen saneerausta ja saneerauksen jälkeen (Saharinen 2018)
5.6

Virtaamamittaus pumppaamossa
Kukolan nykyisessä pumppaamossa on käytössä astiamittaus virtaaman mittaamismenetelmänä. Menetelmä
käsiteltiin aikaisemmin tässä työssä kohdassa 3.9. Pumppaamo on kytketty vesilaitoksen kaukovalvonnan piiriin, joten virtausmittauksen tulokset saadaan vesilaitoksen Aquarex-valvomo-ohjelmistoon vesilaitoksen tietokoneelle. Uuteen Kukolan pumppaamoon tulee magneettinen laipoilla asennettava virtaamamittari poistoputkeen.
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6

KUKOLAN JÄTEVEDENPUMPPAAMON MITOITTAMINEN
Tässä kappaleessa esitetään lähtöarvot ja laskuista saadut tulokset taulukkomuotoisesti käyttäen
työn teoriaosuudesta löytyviä kaavoja. Laskelmilla saatuja tuloksia on tarkoitus verrata mitoitusvirtaaman osalta valvomotietoihin ja nostokorkeuksien osalta pumppujen suunniteluohjelmiston antamiin tuloksiin. Laskutoimitukset löytyvät liitteestä 7.

6.1

Mitoitusvirtaama

Kun tiedetään pumppaamon valuma-alueen viemäröintialueilla asuvien ihmisten lukumäärä P määrä
P (as) ja ominaiskulutus 𝑞𝑛 150 (l/as/vrk), voidaan laskea asumisjätevesien keskimääräinen virtaama
Qas kaavalla 2. Jotta saadaan asumisen ja palveluiden yhteen laskettu keskimääräinen virtaama, täytyy palveluille ja loma-asutukselle laskea oma keskimääräinen virtaama Qp. Ominaiskulutus qn:n arvona palvelujen jätevesiä laskettaessa käytetään 100 l/as/vrk. Koska tarkkaa asukaslukua ei tiedetä
lomakausien takia vaihtelevan ihmismäärän takia, lasketaan keskimääräinen virtaama kolmella asukasluvulla per kulutuspaikka taulukon 3 mukaisesti. Tuloksena saatiin taulukon 4 mukaiset keskimääräiset virtaamat, jossa Qas1 tarkoittaa asukasmäärää, jossa joka kulutuspaikassa asuisi 3 ihmistä,
Qas2 tarkoittaa asukasmäärää, jossa joka kulutuspaikassa asuisi 4 ihmistä, Q as3 tarkoittaa asukasmäärää, jossa joka kulutuspaikassa asuisi 5 ihmistä. Lyhenteelle Qp pätee samat merkitykset kuin edellä
mainituilla Qas lyhenteillä. Taulukosta 4 löytyy palveluiden ja asumisen keskimääräisten jätevesivirtaamien yhteen laskettu summa Q.
Hule- ja vuotovesien keskimääräinen virtaama (Qv) vastaa tässä tapauksessa 50% osuutta pumppaamoon kohdistuvasta jätevesimäärästä kaavan 3 mukaisesti. Mitoituksessa käytettiin kyseistä arviointimenetelmää ottaen huomioon verkoston ikä ja mahdolliset hulevesien johtamiset jätevesiviemäriin. Tulokset löytyvät taulukosta 4.
Taulukko 4. Keskimääräiset vuorokauden sisäiset jätevesivirtaamat ja keskimääräinen hule- ja vuotovesien virtaamat

Tiedot
asukasta/kulutuspaikka
Asukasmäärä
keskimääräinen virtaama Qas m3/vrk
Tiedot
Käyttäjää/kulutuspaikka
Käyttäjämäärä
keskimääräinen virtaama Qp m3/vrk
Yhteen laskettu keskimääräinen virtaama
Q m3/vrk
Hule- ja vuotovesien virtaama
(Qv)m3/vrk

Qas1
3
3491
524
Qp1
3
1930
193

Qas2
4
4506
676
Qp2
4
2434
243

Qas3
5
5521
828
Qp3
5
2940
294

717

919

1122

359

460

561

Seuraavaksi selvitetään vuorokausivaihteluista riippuva kerroin, (k_mit) ja kuormitusta pumppaamolle tuottavien vuorokauden tuntien lukumäärä (T_as). Tässä mitoituksessa vuorokausivaihtelua ku-
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vaavaksi kertoimeksi valittiin 1.3, sillä pumppaamo on kooltaan keskikokoinen. Kukolan jäteveden
pumppaamon viemäröintialueen laskennalliset asukasmäärät sijoittuvat 5000 – 10000 välille, joten
vuorokauden kuormitus syntyy taulukon 2 mukaisesti 16 tunnin aikana. Kukolan pumppaamon tapauksessa teollisuusjätevesiä ei kerry, joten yritysten työntekijöiden aiheuttamat jätevedet ovat laskettu normaalin pumppaamoa kuormittavien tuntien lukumäärän mukaisesti.
Seuraavaksi lasketaan jätevesien mitoitusvirtaama (qmit) Kukolan pumppaamolle käyttäen taulukoissa 1, 3, ja 4 selvitettyjä lähtötietoja aiemmin tässä työssä kohdassa 3.2 esitelyllä mitoitusvirtaamaa
määrittävällä kaavalla 1. Lasketut mitoitusvirtaamat eri asukasmäärillä laskettuna löytyvät alta taulukosta 5.
Taulukko 5. Laskennalliset mitoitusvirtaamat

Tiedot
Asukasta tai käyttäjää/kulutuspaikka
Mitoitusvirtaama m3/h
Mitoitusvirtaama l/s

qmit1

qmit 2
3
78
22

4
100
28

qmit 3
5
122
34

Laskettua mitoitusvirtaamaa verrataan Aquarex valvonta ohjelmasta vuodelta 2017 saatuihin kuukausittaisiin huippuvirtaamiin (taulukko 6). Astiamittauksella saadut arvot eivät pumppaamon nykyisen pohjan epäsymmetrisyyden takia ole täysin luotettavia, joten näiden kahden lähtötiedon avulla
arvioitiin vesihuoltopäällikön kanssa suunnittelussa käytettävän mitoitusvirtaaman arvo.
Kuten taulukoista 5 ja 6 huomataan, laskennallisista mitoitusvirtaamista saadaan suhteessa mitatuihin huippuvirtaamiin enimmäkseen suurempia. Mitatuista arvoista vain kuukausien maalis-, marras-,
ja joulukuu yltävät laskettujen arvojen tasolle. Koska vain marraskuun huippuvirtaama on suurempi
kuin suurin laskettu mitoitusvirtaama qmit3 ja kuivempien kuukausien jätevesimäärät jäävät huomattavasti alle lasketun mitoitusvirtaaman, valitaan mitoitusvirtaamaksi laskennallisesti todettu mitoitusvirtaama 34 l/s (qmit3). Muiden laskennallisten mitoitusvirtaamien osalta voidaan todeta, että ne ovat
liian pieniä varmistamaan marraskuun kaltaisten suurien huippuvirtaamien aiheuttamat mahdolliset
tulvimistilanteet. Ennen kuin mitoitusvirtaama on lopullinen, täytyy tässä tapauksessa arvioida, riittääkö se kattamaan Kukolasta lähtevän paineviemärin itsehuuhtoutumisen.

Taulukko 6. Aquarex valvontatiedot vuorokauden huippujätevesivirtaamista vuodelta 2017

Pv/kk/vuosi
Huippu jätevesivirtaama m3/vrk
Huippu jätevesivirtaama l/s
17.1.2017
691

8
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28.2.2017
1.3.2017
25.4.2017
1.5.2017
13.6.2017
1.7.2017
6.8.2017
10.9.2017
14.10.2017
30.11.2017
10.12.2017

6.2

912
2186
926
839
773
556
950
765
1629
3437
2880

10
25
11
10
9
7
11
9
19
40
33

Geodeettinen nostokorkeus
Geodeettinen nostokorkeus muodostuu Kukolan JVP:n ja Saharannan pumppaamon tulokaivon vedenpinnan korkeuserosta. Kukolan pumppaamon käynnistys tasona laskelmassa käytetään pumppaamoon tuloviemärin purku korkeutta, joka on +2,3 m meren pinnan yläpuolella (liite 1). Saharannan rauhoituskaivon purkupisteen korko on 0,73 m meren yläpuolella, joten geodeettisesksi nostokorkeudeksi saadaan -1,6m.

6.3

Paineviemärijärjestelmän putkien sisähalkaisijat ja todelliset virtausnopeudet
Paineputken, imuputken ja paineviemärin nimellisen sisähalkaisijan selvittämiseen vaadittaan lähtötiedoiksi mitoitusvirtaama, sekä pumppauksen aikainen keskimääräinen virtausnopeus paineputkelle.
Mitoitusvirtaama (qmit3) Kukolan pumppaamolle on jo tiedossa ja mitoitusnopedet (v) pumppauksen
aikaisille keskimääräisille virtausnopeuksille paineputkessa pumppaus tilanteessa. Paineviemärin kokoa ei tässä tapauksessa tarvitsisi määrittää, sillä se on jo rakennettu. Sopivaa kokoa voidaan tarkastella kaavalla 5, jonka avulla saadut tulokset on esitetty taulukossa 7.

Tiedot
Mitoitusnopeus v m/s
Mitoitusvirtaama qmit3
m3/s
Dnmin (m)
DNmin (mm)
Valittu putkikoko DN (mm)
Seinämävahvuudet (mm)
Putken sisähalkaisija (mm)

Paineputki RST

Taulukko 7. Putkien nimelliset sisähalkaisijat

Imuputki RST
2

0,034
0,147
147
150
2
146

Paineviemäri PEH 280
1
0,7

0,034
0,207
207
200
2
196

0,034
0,248
248
280
16,6
246,8
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Seuraavaksi valitaan nimellisiä sisähalkaisijoita vastaavat putkikoot toimittajien materiaaleista ja
selvitetään niiden seinämävahvuudet. Sisäläpimitta voidaan katsoa myös suoraan toimittajien materiaaleista liite 4. Paineputken kooksi valikoituu taulukon 7 mukaisesti DN 150 ja imuputkeksi DN 200.
Pumppaamon sisäinen putkisto eli paine- ja imuputki on valmistettu ruostumattomusta teräksestä ja
ruostumattoman teräksen seinämävahvuutena mitoituksessa käytetään arvoa 2 mm. Paineviemärin
PEH 280 SDR 17 seinämävahvuus on 16,6 mm. Näiden tietojen avulla voidaan laskea putkien sisäläpimitta kaavalla 6. Putken sisähalkaisijat ovat esiteltyinä taulukossa 7.
Haluttujen pumppauksen aikaisten virtausnopeuksien saavuttaminen varmistetaan kaavalla 4. Tässä
mitoituksessa halutaan pumppaamon sisäisen paineputken virtausnopeuden olevan välillä 2-3 m/s,
imuputken virtausnopeuden alle 2 m/s ja pumppaamosta lähtevän paineviemärin yli 0.7 m/s. Halutut
mitoitusnopeudet tulisi saavuttaa käyttäen pumpun käyntipisteenä mitoitusvirtaamaa (qmit3). Kuten
taulukosta 8 huomataan, halutut mitoitusnopeudet ylittyvät pumppaustilanteessa.
Taulukko 8. Paineputken, imuputken ja paineviemärin virtausnopeuksien tarkastelu

Tiedot
Putken poikkileikkauksen pinta-ala m2
Mitoitusvirtaama qmit3 m3/s
Keskimääräinen virtausnopeus v m/s
Haluttu virtausnopeus m/s

Paineputki RST
0,016
0,034
2,02
2

Imuputki RST
0,032
0,034
1,1
1

Paineviemäri PEH 280
0,048
0,034
0,709
0,7

Paineviemärin optimikoko Kukolan pumppaamolta olisi ollut pienempi, mikäli katsotaan valvontatiedoissa näkyviä virtaamia (taulukko 6) tai kun tarkastellaan mitoitusvirtaamaa esimerkiksi kolmea
asukasta per kulutuspaikka. Edellä mainittujen tarkastelumuotojen perusteella mitoitusvirtaamasta
tulisi niin pieni, että se ei ole tässä tapauksessa relevantti käytettäväksi pumppujen mitoitustuottona
suuren paineviemärin takia. Mikäli paineviemäri olisi mitoitettu ennen pumppaamon rakentamista
käyttäen pumppauksen aikaisena pienimpänä keskimääräisenä virtausnopeutena arvoa 0.7 m/s, saataisiin paineviemärin optimaalisemmaksi sisähalkaisijaksi n. 200 mm. Putken suuri koko johtuu
Naantalin asutuksen leviämisestä saariston suuntaan tulevaisuudessa, mikä kasvattaa viemäröitäviä
vesimääriä myös Kukolan pumppaamolla. Virtausnopeutta saadaan paineviemäriin lisää valitsemalla
pumppaamoon pumput, jotka kykenevät tuottamaan tarvittavan tilavuusvirran paineviemärin minimivirtausnopeuden saavuttamiseksi.

6.4

Putkiston kitkahäviöt
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Ensimmäiseksi selvitetään tarvittavat lähtötiedot, kuten aiemmin työssä kohdassa 3.6.1 selitetään.
Reynoldsin luku on laskettu kohdan 3.5 mukaisesti olettaen jäteveden lämpötilan olevan n. 20 astetta. Lähtötietojen ollessa selvillä voidaan kitkahäviöt Hjp laskea kaavalla 10. Tulokset pumppaamon
sisäisille häviöille ja paineviemärille löytyvät taulukosta 9.
Taulukko 9. Reynoldsin luvut, karheuskorkeudet, kitka-ja kertavastushäviöt

Tiedot
Reynolds
Karheus korkeus
Kitkahäviöt (mvp)
Kertavastushäviöt (mvp)
Kertavastushäviöt (mvp)
6.5

Paineputki RST
295803
0,000041
0,077
1,029
1,029

Imuputki RST
220343
0,000068
0,009
0,058
0,058

Paineviemäri PEH 280
174989
0,0000481
1,8
0,026
0,026

Putkiston kertavastushäviöt
Pumppaamojärjestelmän jokaiselle osalle löytyy oma kertavastuskertoimensa, joiden avulla kertavastushäviöt pystytään määrittämään. Putkistojen kertavastuhäviö Hjn lasketaan kaavalla 12 kohdan
3.6.2 mukaisesti. Kukolan uuden pumppaamon kertavastukset ja vastaavat kertavastuskertoimet ζ
löytyvät eriteltyinä taulukosta 10. Pumppaamon sisäiset putkiston osat löytyvät hankintapiirroksesta
(liite 2) sekä laskennallisesti saadut kertavastushäviöt taulukosta 9.
Taulukko 10. Kukolan uuden pumppaamon kertavastukset

Putkiston osa
Säiliön ja imuputken liitos ζ
Kartio 200-100 ζ
DN laippaliitos ζ
DN laippaliitos ζ
Pallotakaiskuventtiili ζ
Sulkuventtiili kok. ζ
90 kulma ζ
purkuaukko ζ

6.6

Kertavastuskerroin
0,5
0,4
0,04
0,04
1
0,5
0,5
1

Kpl
1
1
1
2
1
3
1
1

Putkiston vastuskäyrä
Ratkaistaan putkiston kokonaisvastushäviö mitoitusvirtaamalle kaavalla 13, jonka jälkeen lasketaan
häviöt eri virtaamilla. Kuten aiemmin työssä todettiin, täytyy varmistaa paineviemärin riittävä virtausnopeus, joten käytetään tarkastelussa 5 asukasta per kulutuspaikan vastaavaa mitoitusvirtaamaa (qmit) 34 l/s. Kyseisellä tuotolla laskettuna pumppu riittää kattamaan paineviemärin virtausnopeuden ja siltä vaaditaan kokonaishäviöineen noin 3 metriä nostokorkeutta. (Kuva 13.)
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Putkiston vastuskäyrä
7

Nostokorkeus (m)

6
5
4
3
2
1

0
0
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40

50

Virtaama l/s
Kuva 13. Kukolan pumppaamon vastuskäyrä mitoitusvirtaamalla 5 asukasta per kulutuspaikka

6.7

Pumpun valinta ja kavitointiriskin arviointi

Tässä työssä ei selvitetä pumpusta aiheutuvia energiakustannuksia tai muita tarkempia pumpun
ominaisuuksia, vaan lopullinen valinta pumpusta tapahtuu toimittajan suorittaman energiakustannuslaskennan ja muiden vaadittujen tietojen perusteella tarjouspyynnön mukaisesti. (liite 6) Tarkoituksena oli määrittää vaihtoehtoinen pumppu toimittajalle käyttäen hyväksi määritettyä mitoitusvirtaamaa ja rakennettua paineviemäriä. Pumppu valitaan Kukolan pumppaamon tapauksessa käytteäen edellä laskettua mitoitusvirtaamaa 34 l/s ja kokonaisnostokorkeutta 3,4m. Vaihtoehtoiseksi
pumpuksi saatiin Grundfosin product center-mitoitustyökalun avulla Grundfosin
SE1.80.100.30.4.50D.B pumppu, jonka perusominaisuuksia löytyy alapuolelta taulukosta 11.
Taulukko 11. Pumpun SE1.80.100.30.4.50D.B tiedot

Tiedot
Virtaama (l/s)
H kok (m)
kokonais virtaus m³/vuosi
Teho P1 (kW)
Toimintapisteen teho (kW)
NPSH vaadittava (m)
Nopeus (rpm)
Kulutus kWh/vuosi

SE1.80.100.30.4.50D.B
40,1
4,103
122412
3,675
2,983
3,961
1455
3133
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Pumpun laskennallisesti saatu toimintapiste näkyy mustana pisteenä kuvassa 13. Product centerillä
saadun pumpun ominaisuuskäyrä näkyy sinisenä viivana ja putkiston vastuskäyrä punaisena viivana
kuvassa 14 Kuten työn kirjallisuusosiosta käy ilmi, pumpun tuoton täytyy kattaa mitoitusvirtaama.
Kuvasta 14 huomataan, että vaihtoehtoisen pumpun ominaisuuskäyrä ja putkiston vastuskäyrä leikkaavat toisensa keltaisessa pisteessä. Tässä tapauksessa keltainen piste tarkoittaa pumpun toimintapistettä, joka riittää kattamaan halutun mitoitusvirtaaman.

Kuva 14. Grundfos SE1.80.100.30.4.50D.B jätevesipumpun ominaisuuskäyrä ja putkiston vastuskäyrä
Ennen kuin pumppua voidaan ehdottaa vaihtoehtoiseksi pumpuksi toimittajalle, täytyy tarkastaa
pumpun kavitoinnin riski pumppaustilanteessa. Vaihtoehtoisen pumpun toimittajan antamaa NPSHr
arvoa 3,9m verrataan kaavalla 14 laskettuun NPSHa arvoon. Kuten aiemmin tämän työn kohdassa
3.8 todettiin, tulee NPSHr olla pienempi kuin NPSHa. Laskennassa käytettiin imusäiliön paineena (Pb)
105 pacalia ja veden höyrystymispaineen (Pd) lämpötilana +20 astetta, joka vastaa 2340 Pascalin
painetta. Hgeod on tässä tapauksessa +1,3 (m), sillä pumppu sijaitsee tuloaukkoa matalammalla.
Lopputuloksena NPSHa arvoksi tuli 11,2m, jonka perusteella voidaan todeta, ettei kyseisellä pumpulla
ole kavitoinnin vaaraa nestepinnan pysyessä vakiona.
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7

UUDEN KUKOLAN JÄTEVEDENPUMPPAAMON HANKINTA

7.1

Kohde yleisesti
Tämä selostus ja yhteenveto käsittelee Naantalin kaupungin Kukolan kaupunginosassa sijaitsevan
Kukolan jätevedenpumppaamon saneeraamista korvaamalla vanha jätevedenpumppaamo uudella
pumppaamolla. Nykyinen pumppaamo sijaitsee Kukolan teollisuusalueella lähellä Stevena OY:n varastoa. Nykyisen ja uuden pumppaamon sijainti on esitetty tämän työn liitteessä 1 ja pumppaamon
hankintapiirros esitetään liitteessä 2.
Vanha pumppaamo poistetaan käytöstä ja uusi rakennetaan lähelle vanhaa pumppaamoa. Pumppaamo toteutetaan tehdasvalmisteisena pakettiratkaisuna ja sen toiminta varmistetaan asennustöiden ohessa tapahtuvalla viimeistelyllä. Vanha pumppaamo puretaan kokonaisuudessaan, sekä säiliöiden että koneistojen osalta. Uusi pumppaamo kytketään olemassa oleviin sähkö- ja viemäriverkkoihin saneeraustyön ohessa. Rakentamisessa ja asentamisessa tulee noudattaa InfraRYL 2006nimikkeistön mukaisia yleisiä työselostuksia ja laatuvaatimuksia sekä määrämittausohjeita.

7.2

Nykytilanne
Kukolan nykyinen jätevedenpumppaamo on vanhanaikainen reppupumppaamo (kuva 10), jossa on
kaksi pumppua, jotka ovat typeiltään Grundfosin s1174h1a511 ja S1074H1. Pumppaamon kapasiteetti ei kaikilta osin riitä vastaamaan tulevaisuuden tarpeeseen. Pumppaamon pumput ovat myös
liian suuret kohteeseen. Nykyinen paineviemärilinja uusitaan uudella linjalla lähitulevaisuudessa, jolloin Kukolan uusi pumppaamo pumppaa Kopen pumppaamon sijasta jäteveden Saharannan pumppaamoon. Pumppaamon sijainti aiheuttaa tällä hetkelllä paineviemäriin ylimääräisen lenkin, joka voidaan korjata sijoittamalla uusi pumppaamo Kukolantien toiselle puolelle.

7.3

Pumppaamon mitoitus
Seuraavassa taulukossa 12 esitetään uuden pumppaamon mitoitusarvot, jotka on määritetty nykyisen pumppaamon virtaamatietojen perusteella ja toisaalta arvioimalla viemäröintialueen asukasmäärää tulevaisuudessa.
Taulukko 12. Kukolan pumppaamon hankinnan lähtötiedot
Pumppaamon mitoitusvirtaama

34 l/s

Geodeettinen nostokorkeus

0

Paineviemärin pituus

975 m

Paineviemäri

280 PEH-10

Painehäviö

3.4m

Nopeus paineviemärissä

>0,7m/s
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7.4

Maksimi päivävirtaama

3437m3/d

Imuputkisto

DN 200

Paineputkisto

DN 150

Koneistotyöt
Jätevedenpumppaamon toimittaja päättää lopullisen koneistojen ja pumppujen mitoituksen ja valinnan annettujen lähtötietojen perusteella. Koneistotyöt sisältävät kaikki tässä työselostuksessa esitetyt laitteet ja koneistot moitteettomasti toimiviksi asti asennettuina.

7.5

Varusteet
Uuden pumppaamon tyyppinä on kahdella kuiva-asenteisella vaakapumpulla varustettu kahdesta lujitemuovista valmistetusta säiliöstä koostuva pakettipumppaamo. Jätevedenpumppaamo kiinnitetään
peruslaattaan kiila-ankkurein ja hakasin jätevedenpumppaamon valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Hakasten lukumäärässä tulee huomioida nosteen vaikutus. Pumppaamon halkaisija on 3000 mm ja
korkeus 4500 mm. Pumppaamon sähkökeskus sijoitetaan kannelle. Toimittaja valitsee suunnitelman
tarpeita vastaavan laitekaivon tuotevalikoimastaan.
Pumppaamon sisäinen putkisto tehdään ruostumattomasta teräksestä ja putkistot ovat halkaisijoiltaan imupuolella DN 200 ja painepuolella DN 150 ja paineluokaltaan PN 10. Putkistot tulee pystyä
purkamaan tarvittaessa sisäpuolelta. Sisäisen putkiston mitoittaa tarkemmin pumppaamon toimittaja. Kaikki mutterit, pultit ja aluslevyt ovat ruostumattomasta teräksestä.
Pumppaamoon asennetaan kaksi kuiva-asenteista keskipakopumppua, joista molempien tulee pystyä
siirtämään suunniteltu mitoitusvirtaama itsekseen. Pumpuille järjestetään vuorottelukäyttö- ja taajuusmuuntajakäynnistys, joiden avulla pystytään varmistamaan paineviemärilinjan huuhtoutuminen
(virtausnopeus on paineviemärin suurehkon sisähalkaisijan vuoksi paineviemärissä alhainen) sekä
mahdollisuus käydä yhtäaikaisesti. Pumput tulee pystyä purkamaan ja vaihtamaan suurempiin tarvittaessa. Pumpun toimittajan tulee esitellä tarjouksessaan pumppujen läpäisykyky, tukkeutumattomuus sekä muut tiedot koskien pumppua.
Pumppaamoon tulee magneettinen virtausmittaus. (Kuva 15.) Virtausmittari varustetaan paikallisnäytöllä ja tiedot johdetaan kaukovalvontaan. Virtausmittari asennetaan pumppaamon laitetilaan. Tilaaja asentaa itse mittarin ja tarvittavat kaukovalvontalaitteet mittaukseen liittyen. Sulkuventtiileinä
käytetään valurautaisia laipallisia kumiluistiventtiilejä tai levyluistiventtiilejä käsipyörällä varustettuna. Takaiskuventtiileinä käytetään laipallista epoksimaalattua pallotakaiskuventtiiliä, johon asennetaan määräysten mukainen ilmausventtiili.
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Kuva 15. Kukolan pumppaamon magneettinen virtausmittari. (Saharinen 2019.)
7.6

Sähkö-, instrumentointi- ja automaatiotyöt
Jätevedenpumppaamon tulee sisältää pumppaamon toimittajan valitsema sähkö-, instrumentointi- ja
automaatiojärjestelmä. Sähkökeskuksen toimittajan täytyy laatia yksityiskohtaiset sähkötekniset piirikaaviotasoiset suunnitelmat sähköteknisestä toteutuksesta ja hyväksyttää ne tilaajalla ennen sähkötöiden luovuttamista. Sähkönsyöttö tapahtuu liittymällä maakaapelilla jakeluverkkoon ja kytkemisestä vastaa urakoitsija. Pumppaamon toimitukseen tulee kuulua sähköistys siten, että jätevedenpumppaamo on käyttökunnossa sähköyhtiön liitettyä pumppaamon sähköverkkoon. Tilaaja hankkii
ja maksaa sähköliittymän.
Jätevedenpumppaamoon sähkökeskus (kuva 16) sijoitetaan pumppaamon kannelle. Sähkökeskukseen sijoitetaan keskukset (pääsulakkeet, pääkytkin, akut, modeemi, kaukovalvonta ja kWh-mittari).
Sähkötyöt tehdään sähkökeskuksen toimittajan laatiman sähkötyöselityksen mukaisesti. Sähkötyöt
sisältävät kaikki saneerausta koskevat sähköön liittyvät laitteet ja asennukset siten, että ne toimivat
ja ovat täysin valmiit. Pumppaamon toimittajan tulee tehdä selvitys pumppaamon toimitukseen sisältyvistä sähkövarusteista sekä ilmoittaa sähköliittymän pääsulakekoko. Selvitys on liitettävä tarjoukseen. Pumppaamo liitetään kaukovalvontaan, ja sähkökeskukseen varataan tilat kaukovalvonnan
ala-aseman laitekotelolle sekä sähkönsyötölle ala-asemaan. Ennen keskuksien tilaamista tulee laitetoimittajan varmistaa kaukovalvonnan ala-aseman tilantarve.
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Kuva 16. Kukolan pumppaamon sähkökeskus (Saharinen 2019)

7.7

Asemapiirros
Tämän työn liitteessä 1 esitettävästä asemapiirroksesta löytyvät Kukolan nykyisen pumppaamon,
putkistojen ja kaivojen sijainnit. Nykyinen pumppaamo sijaitsee Kukolantien pohjoispuolella ja
pumppaamon välittömässä läheisyydessä kulkee 200mm vesijohto. Vanhojen järjestelmien tietäminen on tärkeää suunnitteluvaiheessa, sillä esimerkiksi vesijohto tulee pystyä tarvittaessa sulkemaan
rakennustyön aikana ja tarvittavat liitostöiden aikaiset ohipumppaukset on pystyttävä suorittamaan
olemassaolevilla järjestelmillä. Lisäksi vanhojen viettoviemärien liitostyöt uusiin kaivoihin ja uusien
paineviemärien liitokset vanhoihin paineviemäreihin vaativat tiedon putkistojen ja kaivojen tarkasta
sijainnista.
Samassa asemapiirroksessa esitetään myös uuden pumppaamon, uusien kaivojen ja uusien liitosten
sijannit. Uusi pumppaamo sijoitetaan Kukolan tien eteläiselle puolelle, sillä näin paineviemärilinjasta
saadaan suorempi vanhaan paineviemärilinjaan verrattuna. Sijainti mahdollistaa suuremman tilan
kaivantotöille ja pumppaamon perustamiselle, sekä sen ettei vesijohtoa tarvitse sulkea itse pumppaamon asentamisen ajaksi. Kun vanhaa pumppaamoa puretaan, pystytään vesijohto tarpeen vaatiessa sulkemaan.
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7.8

Kaivot
Kukolan pumppaamon saneerauksessa on tarkoitus rakentaa 2 uutta jätevesikaivoa, yksi liitos olemassa olevaan ylivuotokaivoon, ja pumppaamon paine- ja imupuolen säiliöt. Kaivokortit kyseisille
kaivoille löytyvät liitteestä 3.

7.9

Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnöllä tarkoitetaan asiakirjaa, jossa on esitelty tilaajan ehdot tarjoajan soveltuvuudesta
sekä muut tarvittavat tiedot. Tarjouspyyntöasiakirja sisältää teknisten vaatimuksien ehdot, toimitusehdon ja ajan, tilaajan hankinnat, hankinnan ehdot, tarjoajien soveltuvuuden ehdot, tarjousten
vertailu kriteerit, vastaanoton ja tarjouksen jättämisen. Tarjouspyyntöasiakirjan tarkemmat tiedot
Kukolan jätevedenpumppaamon tarjouspyynnöstä löytyvät liitteestä 6.

Kuva 17. Kukolan uuden pumppaamon painepuolen säiliö (saharinen 2018)
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyössä laadittiin Naantalin Vesihuoltolaitokselle tekniset asiakirjat Kukolan jätevedenpumppaamon saneerausta ja hankintaa varten. Lisäksi työssä tutkittiin Naantalin saariston asukasmääriä ja määritettiin niihin perustuen mitoitusvirtaama pumpuille. Asiakirjat laadittiin tämän opinnäytetyön tekijän ja vesihuoltopäällikön yhteistyönä käyttäen apuna aiempia Naantalin jätevedenpumppaamoiden saneerausten suunnitelma-asiakirjoja. Lisäksi hyödynnettiin henkilökunnan kokemusta esimerkiksi pumppaamon sijoittamisessa maastokatselmuksen yhteydessä.
Kukolan pumppaamo on 1970-luvulla rakennettu alkuperäisen kokoinen pumppaamo, joka nykyisellään ei enää toimi riittävän hyvin vanhan säiliömallinsa takia. Kukolan pumppaamo on maantieteelliseltä sijainniltaan tärkeässä kohdassa, sillä se pumppaa Naantalin saariston vedet mantereelle, joten
sen toiminta on erityisen tärkeää. Uudet isommat säiliöt ja mitoitetut pumput pienentävät toimintahäiriöiden riskiä merkittävästi vanhaan nähden. Lisäksi uuden paineviemärin johdosta pumppaamossa olevilla vanhoilla pumpuilla pumppaaminen olisi energiatehokkuudeltaan heikkoa.
Työ tehtiin onnistuneesti ja haluttuihin tavoitteisiin päästiin. Tilaaja pääsi hankkimaan ja rakentamaan pumppaamon suunnitelmiin perustuen ajallaan, mikä oli työn päätavoite. Pumppaamo pystytään ottamaan käyttöön heti Naantalinsalmen alittavan paineviemärin valmistuttua. Jätevesimäärien
arvioimisessa jäi parantamisen varaa johtuen esimerkiksi vesiosuuskunnista, joista ei ollut saatavilla
tarkkoja tietoja asukasmääristä ja liittyneistä kiinteistöistä. Jätevesimäärien arvioinnissa käytetään
tulevaisuudessa Naantalin Vesilaitoksella heillä käytössä olleita menetelmiä. Uusi pumppaamo otetaan käyttöön uuden paineviemärin rakentamisen jälkeen. Valmiin pumppaamon painepuolen säiliö,
sisäinen putkisto ja pumput näkyvät kuvassa 17.
Uudet isommat säiliöt mahdollistavat pumppaamon kapasiteetin riittävyyden jätevesimäärien kasvamisen varalta tulevaisuudessa sekä pienentävät ylivuodon riskiä merkittävästi vanhoihin säiliöihin
verrattuna. Lisäksi uusi päivitetty automaatio mahdollistaa tarkemman virtausmittauksen ja täten
esimerkiksi pumppujen tuottoa pystytään seuraamaan paremmin.
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LIITE 7 LASKUT
150𝑙

Kaava 2

= 676 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

Kaava 2

= 828 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

Kaava 2

∗ 1930𝑎𝑠 = 19300 𝑣𝑟𝑘 = 193 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

Kaava 2

𝑎𝑠/𝑣𝑟𝑘

𝑄𝑎𝑠2 =

𝑎𝑠/𝑣𝑟𝑘

𝑄𝑎𝑠3 =

𝑎𝑠/𝑣𝑟𝑘

𝑄𝑝1 =

𝑄𝑝2 =

𝑄𝑝3 =

150𝑙

150𝑙

100𝑙
𝑎𝑠

100𝑙
𝑎𝑠

100𝑙
𝑎𝑠

535850𝑙

= 524 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

𝑄𝑎𝑠1 =

∗ 3491𝑎𝑠 =

∗ 4506𝑎𝑠 =

∗ 5521𝑎𝑠 =

𝑣𝑟𝑘

675900𝑙
𝑣𝑟𝑘

828150𝑙
𝑣𝑟𝑘

𝑙

𝑙

Kaava 2

𝑙

Kaava 2

∗ 2434𝑎𝑠 = 243400 𝑣𝑟𝑘 = 243 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

∗ 2940𝑎𝑠 = 295000 𝑣𝑟𝑘 = 294 𝑚3 /𝑣𝑟𝑘

𝑄𝑣1 = 0,5 * (525+193) m3/vrk = 359 m3/vrk
3

3

Kaava 3

𝑄𝑣2 = 0,5 * (676+243) m /vrk = 460 m /vrk

Kaava 3

𝑄𝑣3 = 0,5 * (828+294) m3/vrk = 561 m3/vrk

Kaava 3

716,9

359

)]= 78 m3/h = 22 l/s

Kaava 1

𝑞𝑚𝑖𝑡2 = 1,3 ∗ [( 16 ) + ( 24 )]= 78 m3/h = 27 l/s

Kaava 1

𝑞𝑚𝑖𝑡 = 1,3 ∗ [(

16

)+(

919

𝑞𝑚𝑖𝑡3 = 1,3 ∗ [(

460

1122
16

24

)+(

561
24

)]= 122 m3/h = 34 l/s

Kaava 1

𝐷𝑁𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = √(4 ∗ 0,034𝑚3/𝑠/(𝜋 ∗ 2𝑚/𝑠) = 0,146,94𝑚

Kaava 5

𝐷𝑁𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = √(4 ∗ 0,034𝑚3/𝑠/(𝜋 ∗ 1𝑚/𝑠) = 0,207𝑚

Kaava 5

𝐷𝑁𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 = √(4 ∗ 0,034𝑚3/𝑠/(𝜋 ∗ 0,7𝑚/𝑠) = 0,248𝑚

Kaava 5

𝑑𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 150𝑚𝑚 − (2𝑚𝑚 ∗ 2) = 146𝑚𝑚

Kaava 6

𝑑𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 200𝑚𝑚 − (2𝑚𝑚 ∗ 2) = 196𝑚𝑚

Kaava 6

𝑑𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 = 280𝑚𝑚 − (16,6𝑚𝑚 ∗ 2) = 246,8

Kaava 6

𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 𝜋 ∗
𝐴𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 𝜋 ∗

0,146𝑚 2
4

0,196𝑚 2
4

= 0,016 𝑚2

= 0,032 𝑚2

Kaava 7
Kaava 7
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𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 = 𝜋 ∗

𝑉𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =
𝑉𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =

0,2468𝑚 2
4

0,34 𝑚3/𝑠
0,016 𝑚2

0,34 𝑚3/𝑠
0,032 𝑚2

𝑉𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 =

= 2,02 m/s

Kaava 4
Kaava 4

= 1,1 𝑚/𝑠

0,34 𝑚3/𝑠

Kaava 4

= 0,709 𝑚/𝑠

0,048 𝑚2

2𝑚/𝑠∗0,146𝑚

𝑅𝐸𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =

1,00∗ 10−6 𝑚²/𝑠

𝑅𝐸𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =

1,00∗ 10−6 𝑚²/𝑠

𝑅𝐸𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =

Kaava 7

= 0,048 𝑚2

1𝑚/𝑠∗0,200𝑚

= 295803

Kaava 9

= 220343

Kaava 9

= 174989

Kaava 9

0,7𝑚/𝑠∗0,2468𝑚
1,00∗ 10−6 𝑚²/𝑠

𝐾𝑎𝑟ℎ𝑒𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =
𝐾𝑎𝑟ℎ𝑒𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 =

0,01
146
0,01
200

= 6,8 ∗ 10−5

Kaava 11

= 4,8 ∗ 10−5

Kaava 11

0,01

𝐾𝑎𝑟ℎ𝑒𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 246,8 = 4,05 ∗ 10−5

3𝑚

𝐻𝑗𝑝𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 0,016 ∗ 0,146𝑚 ∗
2𝑚

𝐻𝑗𝑝𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 0,017 ∗ 0,196𝑚 ∗

𝑚 2
𝑠
𝑚
2∗9,81( 2 )
𝑠

(2 )

𝑚 2
𝑠
𝑚
2∗9,81( 2 )
𝑠

(1 )

975𝑚

𝐻𝑗𝑝𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 = 0,016 ∗ 0,2468𝑚 ∗

𝑚 2

𝐻𝑗𝑛𝑃𝑎𝑖𝑛𝑒𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 4,52 ∗ 2 ( 𝑠 )
𝑚 2

𝐻𝑗𝑛𝑖𝑚𝑢𝑝𝑢𝑡𝑘𝑖 = 1.06 ∗ 1 ( )
𝑠

𝑚 2

𝐻𝑗𝑛𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑒𝑚ä𝑟𝑖 = 2 ∗ 0,7 ( 𝑠 )

= 0,069981952 𝑚

= 0,01034123 𝑚

𝑚 2
𝑠
𝑚
2∗9,81( 2 )
𝑠

(0,7 )

= 1,8 𝑚

𝑚

2 ∗ 9,81 (𝑠2) = 1.02 𝑚
𝑚

2 ∗ 9,81 ( 2) = 0,05 𝑚
𝑠

𝑚

2 ∗ 9,81 (𝑠2) = 0.02 𝑚

𝐻𝑘𝑜𝑘 = 0𝑚 + 1,09𝑚 + 1,9𝑚 = 3𝑚

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑎𝑣 =

(105 𝑃𝑎−2340 𝑃𝑎)
𝑚

𝑘𝑔

(9,81 2 ∗1000 3 )
𝑠
𝑚

+ 1,3𝑚 − 0,0153𝑚 = 11,239𝑚

Kaava 11

Kaava 10
Kaava 10
Kaava 10

Kaava 12
Kaava 12
Kaava 12

Kaava 13

Kaava 14

