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1 KIRJALLISUUSOSA 

1.1 Johdanto 

Tämän diplomityön alkuperäisenä tarkoituksena oli kartoittaa 

kirjallisuusosassa pumppausjärjestelmien energiatehokkuuden 

parantamispotentiaalia paperi- ja selluteollisuudessa ja käydä sitten läpi 

esimerkki siitä, kuinka paljon energiaa pystytään säästämään 

investoimalla ainoastaan energia-analyysiin ja suorittamalla sen 

perusteella parhaaksi nähdyt toimenpiteet. Olosuhteista johtuen työtä ei 

kuitenkaan voitu toteuttaa alkuperäistä suunnitelmaa noudattaen, joten 

kokeellinen osa tehtiin yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa kyselyn 

muodossa.  

Alan yleisen tilanteen tarkastelun yhteydessä selvitettiin, kuinka merkittävä 

osa paperi- ja selluteollisuuden sähköenergian kulutuksesta yleisesti kuluu 

pumppaamiseen, jotta saatiin kuva siitä, kuinka suurien energiavirtojen 

kanssa alan pumpuista vastaavat ihmiset ovat tekemisissä. Tämän jälkeen 

käytiin läpi tiettyjä tekijöitä, jotka vaikuttavat pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuuteen.  

Kyselyn avulla pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin, jotka 

muodostettiin kirjallisuusosaa tehtäessä mielenkiinnon herättäneistä 

seikoista ja Motiva Oy:n mielenkiinnon kohteita ajatellen. 

 

  



    

8 
 

1.2 Energiatehokkuuden määritelmä 

Energiatehokkuudella tarkoitetaan järjestelmän tai laitteen kykyä käyttää 

osaa sille annetusta energiamäärästä tarkoituksenmukaiseen toimintaan. 

Jäljelle jäävä energia ei mene haluttuun toimintaan, joten sitä voidaan 

kutsua energiahäviöksi, joka yleensä poistuu järjestelmästä 

lämpöenergian muodossa tai kuluu materian muodonmuutoksiin. 

Energiahäviöt voidaan jakaa itse halutun toiminnan hyötysuhteesta 

johtuvaksi, suoraksi energiahäviöksi ja oheistoimintojen kuten 

ohjaustoiminnan aiheuttamiin epäsuoriin energiahäviöihin. (Zhu 2008) 

Kuva 1 havainnollistaa edellä mainittujen energiamassojen hierarkkista 

jakautumista:  

 

Kuva 1: Toimintaan kuluneen energian hierarkia (Zhu 2008). 

Mitä suurempi hyötysuhde laitteella on, sitä pienempi energiamäärä 

tarvitaan halutun tehtävän suorittamiseen tai sitä enemmän hyötyä 

saadaan aikaiseksi samalla energiamäärällä. Energiatehokkuutta voidaan 

kuvata hyötysuhteella, joka voidaan laskea seuraavalla kaavalla: 

𝜂 =
𝑊𝑒

𝑊∑
∗ 100%     (1) 

missä η on hyötysuhde, 𝑊𝑒 on hyödynnetty energia ja 𝑊∑ on 

kokonaisenergia. Tulokseksi saadaan prosenttilukema, joka kuvaa sitä 

osuutta kokonaisenergiasta, joka saadaan hyödynnettyä. 

Energiahäviöiden osuus voidaan laskea seuraavasti: 

ℎ =
𝑊𝑙

𝑊𝑒
∗ 100 % =

𝑊∑ −𝑊𝑒

𝑊𝑒
∗ 100 %    (2) 

missä h on energiahäviön osuus prosentteina ja 𝑊𝑙 energiahäviöiden 

mitattu tai arvioitu määrä. (Zhu 2008)  
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Ominaisenergiankulutuksella (Specific Energy Consumption, SEC) 

kuvataan tiettyyn määrään tuotetta kulunutta energiamäärää ja se voidaan 

määritellä kaavan 3 osoittamalla tavalla (Heikkilä, Huumo et al. 2008): 

𝑆𝐸𝐶 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö

𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑚ää𝑟ä
[

𝐺𝐽

𝑡
] 𝑡𝑎𝑖 [

𝑀𝑊𝐻

𝑡
]    (3) 

Vaihtoehtoisesti energiankäyttö voidaan jakaa tuotteiden määrällä, jolloin 

saadaan jokaisen kappaleen tuottamiseen kulunut keskimääräinen 

energia. 

Paperi- tai sellutehtaan energiatehokkuutta mitattaessa spesifinen energia 

kuvaa tiettyyn tuotemäärään (yleensä 1000kg kuivaa paperia tai sellua) 

käytettyä energiamäärää. Tästä energiamäärästä osa on sähköä, jolloin 

voidaan puhua spesifisestä sähköenergiasta (GJ/t, MWh/t). Spesifinen 

sähköenergia vaihtelee suuresti riippuen lopputuotteesta, mutta yleisesti 

voidaan puhua suuruusluokasta 1,3–2,9 GJ per tonni paperia (De Beer 

1998) ja noin 2,2–2,9 GJ per tonni absoluuttisen kuivaa sulfaattisellua 

(600–800 kWh/ADT). (Euroopan komissio 2001) 

1.3 Energiatehokkuuden merkitys 

1.3.1 Maailmanlaajuinen sähköenergiankulutus 

Länsimaiden teollistumisen myötä energiaa on alettu kuluttamaan erittäin 

merkittäviä määriä. Vaikka teollisesta vallankumouksesta on jo muutama 

sata vuotta aikaa, energiankulutuksen kasvu ei näytä hiipumisen merkkejä 

vaan näyttää sen sijaan kiihtyvän entisestään. Sähkön tuotanto kasvoi yli 

kaksinkertaiseksi kahdenkymmenen vuoden aikana (1980–2000, kuva 2). 

Erityisesti kehittyvien maiden sekä Kiinan teollistuminen tullee lisäämään 

maailman energiantarvetta lähitulevaisuudessa. Kuvassa 2 on myös 

esitetty sähköntuotantokapasiteetin ennuste vuoteen 2030 asti. On 

huomattavaa, kuinka paljon tuotantokapasiteetin määrän kasvu kiihtyy, 

vaikka ennuste on vain kahdenkymmenen vuoden päähän. 
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Kuva 2: Toteutunut ja ennustettu maailmanlaajuinen 

sähköntuotantokapasiteetti. (Alam, Hossain 2010) 

Energian ennustettu kasvu tapahtuu pääasiassa muualla kuin OECD-

maissa (kuva 3) (U.S Energy Information Administration 2012). On myös 

huomattava, että Aasiassa ja Oseaniassa sähköntuotannosta erittäin 

huomattava osa tuotetaan hiilivoimalla. Hiilivoima on 

hiilidioksidipäästöiltään merkittävä energianlähde, joten mikäli ennustettu 

kapasiteetin kasvu (kuva 2) toteutetaan suurelta osin hiilivoimalla, on 

myös kasvihuonekaasupäästöjen merkittävää kasvua odotettavissa. 

(Alam, Hossain 2010) 

Paperi- ja selluteollisuuden osuus maailmanlaajuisen teollisuussektorin 

energiankulutuksesta on arvioitu olevan noin 6 % (U.S Energy Information 

Administration 2012) 
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Kuva 3: Teollisuuden energian käytön kasvu alueittain vuosina 2006 - 2030. 

(U.S Energy Information Administration 2012) 

1.3.2 Pumppujen osuus sähkönkulutuksesta 

Pumppujen osuus maailman sähkönkulutuksesta on erittäin merkittävä. 

Euroopassa sähkömoottorien osuus kokonaissähkönkulutuksesta on noin 

65–70 %, josta pumppusovelluksiin kuluu noin 22 % (Aranto 2010, Saidur 

2010). Tämän perusteella Euroopan alueen kuluttamasta sähköstä noin 

15 % kuluu pumppaamiseen.  

Erilaisilla laite- ja säätötaparatkaisuilla on mahdollista säästää noin 30–50 

% pumppausprosessien sähkönkulutuksesta eli noin 8–11 % 

kokonaissähkönkulutuksesta. Tämä perustuu siihen, että olemassa 

olevien pumppaussysteemien kokonaishyötysuhde on vain 40 % tai 

vähemmän. (Aranto 2010) 

Toisen arvion mukaan kaikki maailman pumput optimoimalla voitaisiin 

säästää noin 4 % maailman sähkönkulutuksesta. Saman arvion mukaan 

kaikesta maailmanlaajuisesti tuotetusta energiasta noin 10 % kuluu 

pumppujen pyörittämiseen (Grundfos). Termejä sähköenergia ja energia ei 

tule sekoittaa keskenään, sillä energiaan luetaan mukaan myös muun 

muassa lämpöenergia. Kolmannen arvion mukaan pumput kattavat 
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maailman sähkönkulutuksesta noin 20 % (Hydraulic Institute, Europump 

2001) 

1.3.3 Teollisuuden energiankäyttö Suomessa 

Vuoteen 2009 asti oli suomalaisen teollisuuden energiankäyttö 

nousujohteista. Talouskriisin vaikutus näkyy energiankulutuksen 

putoamisena 2010-luvun lopulla (kuva 4).  

 

Kuva 4: Suomen teollisuuden energian- ja sähkönkulutus vuosina 1990 - 2009 

(Työ- ja Elinkeinoministeriö 2011). 

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2009 suurin teollisuuden 

energiakäyttäjä oli massa- ja paperiteollisuus. Tämä ala käytti yhteensä 48 

prosenttia kaikesta teollisuuden käyttämästä energiasta. Teollisuuden 

sähkönkulutus on vaihdellut kahden viimeisen vuosikymmenen aikana 

huomattavasti vähemmän kuin energian loppukäyttö. (Työ- ja 

Elinkeinoministeriö 2011) 

Energiatehokkuuden parantamisesta saatavat hyödyt tulevat yritykselle 

kahta kautta; sähkönkulutuksen pienenemisestä aiheutuneen pienemmän 

sähkölaskun lisäksi hiilidioksidin päästökaupasta saatavat edut parantavat 

tuotantoprosessin kannattavuutta. Toimintakautena 2008–2012 
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päästöluvat on jaettu yrityksille ilmaiseksi, mutta toimintakautena 2013–

2020 osa päästöoikeuksista päätyy yritysten itsensä maksettaviksi. 

Muutos on keskimääräistä radikaalimpi sähköntuotantoalalle, jonka piirissä 

toimiva yritys saa ainoastaan alle 30 % tarvitsemistaan päästöoikeuksista 

ilmaiseksi. (Energiateollisuus ry.). Tämän voidaan olettaa nostavan 

sähkön hintaa, jolloin energiatehokkuudesta tullee entistä tärkeämpi osa-

alue yrityksen toiminnan tehostamisessa. 

1.4 Pumppaustoimintojen energiatehokkuuden merkitys 

paperiteollisuudessa 

Paperitehtaan energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia 

kartoitettaessa on tärkeää havainnoida, mitkä osa-alueet ovat avain 

mahdollisimman suuren energiatehokkuuden saavuttamisen kannalta. 

Joidenkin arvioiden mukaan paperikoneen sähkönkulutuksesta lähes 

viidennes kuluu pumppaustoimintoihin (kuva 5) (Turunen 2007): 

 

Kuva 5: Paperikoneen sähkönkulutuksen jakautuminen (Turunen 2007) 

Koko paperi- ja selluteollisuuden mittakaavassa pumput olivat 1990-luvun 

alussa sähköenergiaa eniten kuluttava prosessilaiteryhmä (Kuoppamäki 

1990). Sellutehtaalla pumppujen sähkönkulutus on yli puolet koko tehtaan 

sähkönkulutuksesta (Euroopan komissio 2001) ja kun tarkastellaan 

Jauhatus
14 %

Pumppaus
18 %

Linjakäytöt
17 %

Ilmajärjestelmät
24 %

Muut
27 %

Paperikoneen sähkönkulutuksen jakautuminen
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maailmanlaajuisesti sekä paperi-, sellu- että painoteollisuutta, on 

pumppujen osuus sähkönkulutuksesta noin 56,9 % (de Almeida, Fonseca 

et al. 2003). Valmistusteollisuuden mittakaavassa paperiteollisuussektori 

kuuluu ryhmään, jonka piirissä on mahdollista toteuttaa moottorikäyttöisten 

laitteiden parissa suurimpia säästöjä suhteessa muihin teollisuudenaloihin. 

(U.S. Department of Energy 1998) 

Yhdysvalloissa paperisektorin kuluttamasta energiasta sähköä on 

rahallisesti noin 58 %, josta moottorijärjestelmät käyttävät noin 82 % 

(kokonaisenergian hinnasta noin 48 %). Tästä sähköstä 

pumppausjärjestelmät kuluttavat noin 31,4 %, (kokonaisenergialaskusta 

noin 15 %). (U.S. Department of Energy 1998) 

Pumppujen osuus energiansäästöpotentiaalista paperiteollisuussektorilla 

on merkittävä suhteessa muihin moottorikäyttöisiin laitteisiin. Tällä 

sektorilla (SIC 26; sellu, paperi, kartonki, kartonkipakkaus, jalostettu paperi 

ja kartonki) pumppujen energiansäästöpotentiaali on lähes yhtä suuri kuin 

kaikkien muiden moottorikäyttöisten järjestelmien 

energiansäästöpotentiaali yhteensä (noin 45 %). (Xenergy inc. 1998). Alla 

on tilanne havainnollistettuna pylväsdiagrammin muotoon moottorien 

nimellistehon perusteella (kuva 6).  
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Kuva 6: Eri moottorikäyttöisten toimintojen energiansäästöpotentiaali 

moottorin nimellistehon perusteella luokiteltuna Yhdysvaltain 

paperiteollisuussektorilla. (U.S. Department of Energy 1998)  

1.5 Keinot pumppujen energiatehokkuuden parantamiseksi 

Yksittäisen pumpun energiatehokkuuden parantamiseen on monta 

mahdollista toimenpidettä riippuen kyseisen pumpun iästä, koosta, 

tyypistä jne. Alla on esitettynä taulukko, jossa on arvioita kunkin 

toimenpiteen suuripiirteisestä säästöpotentiaalista (taulukko 1): 
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Taulukko 1: Eri menetelmien energiansäästöpotentiaaleja pumppuja 

optimoitaessa (Xenergy inc. 1998) 

Menetelmä Energiasäästöpotentiaali      

Järjestelmän vaatimusten pienentäminen   

Virtauksen tasaaminen säiliöiden avulla 10-20 % 

Ohivirtausten ja muiden turhien virtausten 
eliminointi 10-20 % 

Putkikokojen kasvattaminen 5-20 % 

Suunnitelmallisten varmuuslukujen 
pienentäminen 5-10 % 

    

Pumpun koon muuttaminen   

Rinnakkaisen pumpun asentaminen 
vaihtelevavirtaukselliseen kohteeseen 10-30 % 

    

Pyörimisnopeuden pienentäminen   

Pyörimisnopeuden pienentäminen 
vakiovirtauksille: juoksupyörän säätäminen, 
välitysten pienentäminen 5-40 % 

Kuristinventtiilien korvaaminen 
kierrosnopeussäätimillä vaihteleville 
virtauksille 5-50 % 

  Laiteinvestoinnit   

Pumpun vaihtaminen 
energiatehokkaampaan malliin 1-2 % 

Remmivetojen korvaaminen kiinteillä 
vedoilla ~ 1 % 

Moottorin vaihtaminen 
energiatehokkaampaan malliin 1-3 % 

  Käyttö ja huolto   

Kuluneiden juoksupyörien vaihto, erityisesti 
kaustisissa tai kiinteitä aineita käsittelevissä 
sovelluksissa 1-5 % 
 

Taulukossa esitetty potentiaali menetelmälle ”Kuristinventtiilien 

korvaaminen kierrosnopeussäätimillä vaihteleville virtauksille” poikkeaa 

hieman Europumpin ja Hydraulic Instituten arviosta, jossa 

taajuusmuuttajalla kierroslukua säätämällä on arvioitu saavutettavan noin 
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30–50 % säästöt. Kierrosnopeussäädön hyötyihin kuuluvat 

energiasäästöjen lisäksi prosessinohjauksen paraneminen sekä prosessin 

luotettavuus pienentyneen huoltotarpeen vuoksi. (Europump, Hudraulic 

Institute 2004). Europumpin ja Hyfraulic Instituten näkemystä tukee myös 

Jukka Tolvanen, joka kuvaa taajuusmuuttajan ansiosta pumpun tulevan 

osaksi automaatiopiiriä, mahdollistaen näin tarkan ja helpon 

prosessinohjauksen (Tolvanen 2007). Näkemyksiä tukee myös 

Pemberton, joka listaa taajuusmuuttajien hyödyiksi energiansäästön, 

huoltotarpeen pienenemisen, pumpun ja prosessin luotettavuuden kasvun, 

laitteistoa säästävän pehmeän käynnistyksen, paremman 

prosessinohjauksen sekä pienentyneet hajapäästöt. (Pemberton 2005) 

Taajuusmuuttaja on erittäin tehokas tapa ohjata pumppua, sillä 

energiankulutus on verrannollinen juoksupyörän nopeuden neliöön 

(Minett, Fenwick 2000). Taajuusmuuttajan harvinaisuus teollisuudessa 

johtuu osittain siitä, että joitain vuosia sitten taajuusmuuttajat olivat niin 

kalliita, että niiden tuoma energiansäästö ei ollut riittävä investoinnin 

takaisinmaksuaikaa laskettaessa. Lisäksi insinöörien pariin oli juurtunut 

käsitys, jonka mukaan taajuusmuuttajien käyttö oli hankalaa ja että niiden 

käyttämiseen olisi pitänyt uhrata paljon miestyötunteja. Rennien mukaan 

80-luvulla taajuusmuuttajat olivatkin laitteita, joiden käyttämiseen tarvitsi 

selvittää jopa 50 eri parametria kun nykyään saatavilla on 

hienostuneempia laitteita, joissa on sisäänrakennettuna käyttöä 

helpottavia älykkäitä ohjelmistoja. (Rennie 1997) 

Pembertonin mukaan taajuusmuuttajien käyttöönottoa haittaa 

tietämättömyys taajuusmuuttajien vaikutuksesta hydrauliseen 

suorituskykyyn kun verrataan vakionopeudella toimivia pumppuohjaimia, 

ja tietämättömyys prosessille välttämättömien pumppujen 

taajuusmuuttajien ohjaus- ja virhetilanneratkaisuista, taajuusmuuttajan 

hinta suhteessa yksinkertaiseen venttiiliin sekä huoli elektroniikan 

toimintavarmuudesta. Moni näistä epäilyksistä juontaa juurensa aikaan, 

jolloin taajuusmuuttajat eivät olleet niin kehittyneitä kuin nykyään, hintojen 
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pudotessa ja luotettavuuden sekä toiminnallisuuden kasvaessa koko ajan. 

(Pemberton 2005) 

1.6 Paperiteollisuuden pumppujen kokojakauma ja hyötysuhde 

Mikäli pumppujen toiminnan parantamiseksi tehdään investointeja, on 

tärkeää harkita, mihin pumppuihin investointeja keskitetään. Kuten kuva 7 

osoittaa, suurten pumppujen optimoimisella päästään pienemmällä 

vaivalla merkittävämpiin säästöihin verrattuna siihen tilanteeseen, jossa 

keskitytään pieniin pumppuihin. Tämä johtuu siitä, että suuret pumput, 

huolimatta pienestä määrällisestä osuudestaan, vastaavat suuresta osasta 

kaikkien pumppujen sähkönkulutusta. (Kuoppamäki 1990) 

 

Kuva 7: Pumppujen nimellistehon suhde niiden määrään ja kuluttamaansa 

sähköenergiaan. (Kuoppamäki 1990). 

Suurten pumppujen osuus pumppujen lukumäärästä ja tehonkulutuksesta 

vaihtelee tehdaskohtaisesti, mutta joitain osa-alueita, joissa suuret pumput 

ovat tavallisimpia, on mahdollista tunnistaa. Kuva 8 esittää erään kaksi 

kartonkikonetta sisältävän tehtaan kaikkien pumppujen nimellistehot 

piirasdiagrammissa. Kuvasta näkee erinomaisesti, kuinka kymmenen 

suurinta pumppua (noin 7 % kokonaismäärästä) muodostaa yli 

neljänneksen koko tehtaan pumppujen nimellistehosta ja puoletkin 

muodostuu jo kahdenkymmenenseitsemän pumpun (noin 18 % 

kokonaismäärästä) yhteenlasketuista nimellistehoista. Koko tehdas 
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käsittää noin 150 pumppua, joten mikäli resursseja ei olisi kartoittaa 

kaikkien pumppujen säästöpotentiaalia, olisi mahdollisesti suositeltavaa 

aloittaa suurimmista pumpuista. On kuitenkin huomioitava, että kuva 8 ei 

ota kantaa pumppujen pysyvyyskäyriin eli siihen, kuinka suurella 

prosentuaalisella teholla kutakin pumppua ajetaan ajan suhteen, joten se 

ei ole suora indikaatio pumppujen lopullisen sähkönkulutuksen 

jakautumiselle. 

 

Kuva 8: Erään suomalaisen kartonkitehtaan keskipakopumppujen 

nimellistehot piirasdiagrammissa, jossa kukin sektori edustaa yhden pumpun 

nimellistehoa suhteessa yhteenlaskettuun nimellistehoon. (Enercomp Oy. 

2011).  

Mikäli tarkastellaan alan pumppujen kokojakauman ja hyötysuhteiden 

välistä riippuvuutta, huomataan suurten pumppujen toimivan 

huomattavasti paremmalla hyötysuhteella kuin pienten pumppujen on 

tapana toimia. Taulukko 2 esittää erään arvion pumppujen tunnuslukuja: 
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Taulukko 2: Paperi- sellu- ja painoteollisuuden pumppujen tunnuslukuja 

nimellistehon mukaisesti lajiteltuna. (de Almeida, Fonseca et al. 2003) 
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alla 

>0-0.75 49200 0.1 0 4500 0.65 

>0.75, ≤4 317000 2.6 0.7 4430 0.67 

>4, ≤10 131000 3.8 1.1 6000 0.82 

>10, ≤30 176000 9.7 2.7 6200 0.88 

>30, ≤70 112000 16 4.2 6200 0.91 

>70, ≤130 44600 15 4.1 5300 0.92 

>130, ≤500 34600 26.6 7.2 5600 0.92 

>500 2020 6.5 1.7 6870 0.93 
 

Kappaleessa 1.6 huomattiin, kuinka suuren osan paperitehtaan 

nimellistehoista suuret pumput muodostavat ja arveltiin niissä piilevän 

suurimmat säästöpotentiaalit. Myös oheisen taulukon 2 perusteella 

nimellistehoryhmä [>70, ≤130 kW] on kapasiteetiltaan ylivoimaisesti suurin 

(7.2 GW). Mikäli nämä pumppuryhmät asetetaan nyt piirasdiagrammiin 

taulukon 2 perusteella, voidaan helposti tunnistaa kolme dominoivaa 

ryhmää tehoalueelta [>30,  ≤500] (kuva 9). 
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Kuva 9: Paperi- sellu- ja painoteollisuuden pumppujen yhteenlasketut 

nimellistehot piirasdiagrammissa (taulukon 2 tiedoista laskettuna). 

Jo valmiiksi hyvällä hyötysuhteella toimivat pumput eivät kuitenkaan 

välttämättä ole helpoimpia kohteita energiatehokkuuden 

parantamisyritykselle. Alla kuvassa 10 on esitetty kunkin pumppuryhmän 

keskimääräinen hyötysuhde ¾ kuormalla taulukon 2 perusteella: 

 

Kuva 10: Pumppujen keskimääräiset hyötysuhteet 3/4 kuormalla 

nimellistehoryhmittäin. (de Almeida, Fonseca et al. 2003) 

 



    

22 
 

Alla (kuva 11) nähdään, kuinka keskimääräinen hyötysuhde ¾ teholla 

yleisesti ottaen kasvaa sitä mukaa, mitä suurempia määriä sähköä 

käyttävää pumppuryhmää tarkastellaan. 

 

Kuva 11: Paperi- sellu- ja painoteollisuuden pumppujen sähkönkulutus 

nimellistehoryhmittäin keskimääräisen hyötysuhteen funktiona (taulukon 2 

tiedoista laskettuna). 

Mikäli taulukon 2 arvoista lasketaan, kuinka paljon energiaa hukataan 

siihen utopistiseen tilanteeseen nähden, jolloin kunkin pumppuryhmän 

keskimääräinen hyötysuhde olisi 100 %, huomataan, että suurin 

kuvitteellinen säästöpotentiaali on tehoryhmässä [>130, ≤500 kW] (kuva 

12). Tämän perusteella aivan pienimpien pumppujen [>0, ≤0,75 kW] 

optimoinnilla päästään hyvin marginaalisiin säästöihin koko paperi- ja 

selluteollisuuden mittakaavassa. 
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Kuva 12: Paperi- sellu- ja painatusteollisuuden pumppujen teoreettinen 

sähköhukka nimellistehojakauman suhteen (taulukon 2 tiedoista laskettuna).  

Yhdysvalloissa sijaitsevia tehtaita tarkasteltaessa havaitaan, että aivan 

suurimman teholuokan pumput (>500 hevosvoimaa) eivät ole kantava 

voima suuren sähkönkulutuksen takana paperisektorin tehtailla, vaan 

suurimmat kumulatiiviset kulutuslukemat voidaan lukea alta (kuva 13, 

ylempi kaavio) olevan teholuokassa alle 500 hevosvoimaa. Mitä 

pienempiin teholuokkiin alle 500 hevosvoiman sarjassa mennään, sitä 

pienemmäksi kumulatiivinen kulutus laskee. Moottorien lukumäärä 

pienenee mentäessä teholuokissa ylöspäin (kuva 13, alempi kaavio). 

Yhdysvaltain paperisektorilla moottorivetoisten järjestelmien piirissä suurin 

energiansäästöpotentiaali on pumppausjärjestelmissä, etenkin 

korvattaessa takaisinvirtaus ja kuristus säätömenetelminä 

taajuusmuuttajilla (U.S. Department of Energy 1998) 
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Kuva 13: Yhdysvalloissa sijaitsevien paperisektorin moottorikäyttöisten 

laitteiden vuosittainen sähkönkulutus sekä moottoreiden lukumäärä 

teholuokittain (U.S. Department of Energy 1998). 
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1.7 Keskipakopumpun energiatehokkuuden fysikaalisia 

perusteita 

Tässä kappaleessa käsitellään merkittävimpiä keskipakopumpun 

energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka liittyvät läheisesti 

esimerkiksi pumppujen ylimitoittamiseen ja eri säätötekniikoihin.  

Aina, kun neste liikkuu laitteiston läpi ja aina, kun osat liikkuvat laitteessa, 

muuttuu osa kineettisestä energiasta kitkan aiheuttamaksi 

lämpöenergiaksi. Tästä johtuen mikään pumppu ei voi toimia 100 % 

hyötysuhteella. Kaikkiin pumpussa tapahtuviin häviöihin ei voida 

merkittävästi vaikuttaa (kuten esimerkiksi pumpattavaa nestettä 

lämmittävät kitkahäviöt 𝑃𝑅𝑅 ja  𝑃𝑒𝑟), mutta esimerkiksi ainakin osa 

takaisinkiertohäviöstä 𝑃𝑅𝑒𝑐 on toisinaan vältettävissä oikeanlaisella 

pumpun koon kompensointimenetelmällä (kappale 1.8). Muita pumpussa 

tapahtuvia häviöitä ovat:  

hydrauliset häviöt 𝑃𝑣ℎ turbulenssista ja nestekitkasta johtuvat häviöt, 

jotka tapahtuvat pumpun rakenteiden 

sisäpuolella, kuten imuaukon kaventuessa ja 

nesteen virtausvektorin muuttaessa suuntaa. 

mekaaniset häviöt 𝑃𝑚  esimerkiksi laakerikitka ja akselin tiivisteet. 

vuotohäviöt 𝑃𝐿 tiivisteiden tai tiiviiksi suunniteltujen rakenteiden 

väleistä tapahtuva vuoto, esimerkiksi 

juoksupyörän painepuolelta imupuolelle. 

Edellä mainittujen lisäksi energiaa katoaa meluhäviönä, joka kuitenkin on 

häviävän pieni muihin häviöihin verrattuna. (Johann 2010). Edellä 

mainittujen häviöiden suhteelliset määrät on esitetty kuvassa 14. 
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Kuva 14: Pumpun energiatase. (Johann 2010) 

 

1.7.1 Pumpun toiminnan suhde painepuolen putkistoon 

Pumpun tuottaman tilavuusvirran Q muuttuessa myös pumpun 

nostokorkeus H yleensä muuttuu. Näiden kahden termin välinen suhde on 

erittäin vaikea määrittää matemaattisesti, joten yleensä pumppuvalmistaja 

toimittaa asiakkaalle pumppukäyrästön, jossa Q:n ja H:n suhde on 

määritetty empiirisesti. (Bergendahl 2008) 

Paineen määrä, jonka pumppu kykenee tuottamaan, laskee tilavuusvirran 

kasvaessa silloin, kun pumpun pyörimisnopeus pysyy samana. Tämä 

näkyy pumppukäyrässä nostokorkeuden laskuna kun liikutaan x-akselilla 

oikealle kohti suurempia tilavuusvirtoja. Tilanne voidaan karkeasti 

ymmärtää seuraavan kaavan avulla: 

𝐻𝑡ℎ = 𝑘1 − 𝑘2 ∗ 𝑄     (3) 

missä Hth on teoreettinen nostokorkeus ja k1 ja k2 ovat vakioita.  
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Kaava 3 selittää myös sen, minkä takia pumppukäyrässä tilavuusvirran 

kasvun aiheuttama nostokorkeuden heikkeneminen kiihtyy kun siirrytään 

suurempiin tilavuusvirtoihin.   (Bergendahl 2008, Kothandaraman 2007, 

Alam, Hossain 2010)  

Kun käsitellään systeemiä, jossa pumpataan ainetta putkistoon, lisätään 

pumpun käsittelemään staattiseen nostokorkeuteen pumpun jälkeen 

sijaitsevien komponenttien kuten venttiileiden, mutkien, putkien ja 

kavennusten luomat kitkavastukset. Näille voidaan laskea oma 

painehäviönsä tilavuusvirran suhteen, jolloin putkistokäyrä saadaan 

piirrettyä samaan kuvaajaan pumppukäyrän kanssa. Piste, jossa 

putkistokäyrä leikkaa pumppukäyrän, on pumpun toimintapiste (kuva 15).  

(Heikkilä, Huumo et al. 2008, Kothandaraman 2007, Alam, Hossain 2010) 

 

 

Kuva 15: Pumpun toimintapisteen määrittäminen pumppukäyrän ja 

putkistokäyrän perusteella. (Kothandaraman 2007) 

1.7.2 Hyötysuhde 

Jotta hyötysuhde voidaan esittää graafisesti tilavuusvirran ja 

nostokorkeuden suhteen, on tehtävä hyötysuhdemittauksia useassa eri 

pisteessä. Pumpun hyötysuhteen informaatio on yleensä esitettynä 

laitevalmistajan toimittamassa pumppukortissa. Alla on erään pumpun 

H,Q-käyrä, johon on merkitty hyötysuhde alueittain (kuva 16). Pumpun 
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hyötysuhde voidaan arvioida pumppukortista, kun tiedetään toteutunut 

nostokorkeus H, toteutunut tilavuusvirta Q sekä putkiston aiheuttama, 

nostokorkeuden tarvetta lisäävä painehäviö. Esimerkiksi kuvitteellisen 

kokonaispainehäviön H ollessa 10 m ja tilavuusvirran Q ollessa 28 l/s, on 

hyötysuhde halkaisijaltaan 210 mm avointa juoksupyörää käytettäessä 

ideaalitapauksessa jossain 70 % ja 72 % välillä. 

 

Kuva 16: Sulzer Ltd:n pumpun "A_P21-80" toimintakäyrä. (Sulzer Ltd. ) 

1.7.3 Juoksupyörä 

Juoksupyörän tyypin ja halkaisijan valinta vaikuttaa pumpun toimintaan 

olennaisesti. Kuten kuva 16 esittää, voidaan juoksupyörän valinnalla 

päästä esimerkiksi sama tilavuusvirta säilyttämällä hyvin erilaisiin 

nostokorkeus- ja hyötysuhdelukemiin ja vastaavasti säilyttää nostokorkeus 

samana ja muuttaa tilavuusvirtaa. 
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1.7.4 Pyörimisnopeus 

Pyörimisnopeutta esimerkiksi taajuusmuuttajalla muuttamalla voidaan 

vaikuttaa oleellisesti siihen, millä hyötysuhdealueella pumppu toimii. 

Tavallisesti pumppukäyrä on esitetty yhdelle pyörimisnopeudelle 

kerrallaan (kuva 16). Pumpun toimintaa voidaan kuvata myös 

pyörimisnopeuden suhteen, kun juoksupyörän halkaisija pysyy vakiona. 

(Kothandaraman 2007) 

Kuva 17 esittää erään pumpun Q,H-käyrän eri pyörimisnopeuksilla ja 

näiden tilanteiden hyötysuhteet. Näitä tietoja hyväksikäyttäen voidaan 

pumpun pyörimisnopeutta ohjata esimerkiksi taajuusmuuttajan avulla. 

 

Kuva 17: Erään keskipakopumpun pyörimisnopeuden, nostokorkeuden ja 

tilavuusvirran keskinäisvaikutus hyötysuhteeseen. (Kothandaraman 2007) 
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1.7.5 Kavitaatio ja pumpun ikääntyminen 

Vanhan pumpun mahdollinen toimintakyvyn heikkeneminen johtuu muun 

muassa kavitaatiosta, jota tapahtuu eteenkin keskipakopumpun 

juoksupyörän lähettyvillä. Kavitaatiossa paine laskee niin alas (esimerkiksi 

liikesuuntaan nähden juoksupyörän siivekkeen ”takana”), että neste alkaa 

hetkellisesti kiehua ja muodostaa kaasukuplia. Kun tällainen kupla pääsee 

alueelle, jossa paine on suurempi, se luhistuu kasaan, jolloin syntyy 

kuplan valtaamaa tilaa täyttävien vesimolekyylien liikkeen johdosta 

paineaalto. Mikäli luhistuminen tapahtuu kiinni pumpun rakenteissa, tämä 

paineaalto syö esimerkiksi pumpun rungon ja juoksupyörän metallia, 

heikentäen pumpun hydraulisia ominaisuuksia. Vaikka luhistuminen 

tapahtuisi kaukana pinnoista, voi paineaalto silti aiheuttaa tärinää, joka 

välillisesti aiheuttaa vahinkoa. (Evans 2007) 

1.8 Liian suureksi mitoitetun pumpun vaikutus 

energiatehokkuuteen 

Pumpun valinnassa otetaan aina huomioon prosessin tarpeet. Tämä 

tarkoittaa sitä, että pumppu mitoitetaan valitulle nostokorkeudelle ja 

tilavuusvirralle. Kuitenkin esimerkiksi tuotantokapasiteetin epäilty kasvu 

voi asettaa paineita pumpun koon valinnalle. Kun tähän yhdistetään se, 

että pumpun alimitoitusta pidetään pahana virheenä suunnittelijalta ja 

reilua ylimitoitusta normaalina toimintatapana, on odotettavaa, että 

prosessiteollisuudessa pumput ovat keskimäärin ylimitoitettuja 

(Kuoppamäki 1990). On arvioitu, että jopa 75 % kaikista 

pumppausjärjestelmistä on ylimitoitettu, ja että ylimitoitetuista osa on yli 20 

% liian suuria (Heikkilä, Huumo et al. 2008). Toisen arvion mukaan suurin 

osa keskipakopumpuista on ylimitoitettu noin 20 – 30 % (Vogelesang 

2008). Kymmenelle pumppuvalmistajalle tehdyn kyselyn mukaan noin 30 

– 60 % heidän toimittamistaan pumpuista on mitoitettu väärin suhteessa 

prosessiin ja tästä määrästä suurin osa tai 90 % aiheutuu väärin 

arvioiduista prosessiparametreista kuten virtaus, painehäviöt ja NPSH 

(Walters 2005). 
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Pumpun mitoittaminen tarkasti ei usein ole nähty olevan mahdollista, sillä 

siihen on arvioitu kuluvan liikaa aikaa ja rahaa sekä sen on katsottu olevan 

turhaa resurssien käyttöä. Yleisesti on myös oletettu, että on helpompaa 

katsoa asiaa konservatiiviselta kannalta ja ylimitoittaa pumppu 

”varmuuden vuoksi”. Tämä aiheuttaa usein pitkällä aikavälillä käyttö- ja 

huoltokustannusten kautta niin suuria kustannuksia, että suunnitteluun 

käytetyt resurssit ja rahallinen arvo ylittyvät. Näin nopeasti mitoitetusta 

pumpusta tulee lopulta kalliimpi investointi siihen tilanteeseen verrattuna, 

jossa se olisi mitoitettu huolella. Painehäviöiden ja tilavuusvirran 

ylimitoituksen aiheuttamia haittoja on vertailtu alla (taulukko 3). Vaikka 

kokonaispainehäviön ylimitoittaminen aiheuttaa taulukon mukaan 

vähemmän haittoja kuin tilavuusvirran ylimitoittaminen, on syytä 

ymmärtää, että taulukon tiedot eivät päde kaikkiin tapauksiin vaan ovat 

yleistys. (Shiels 1998) 

Taulukko 3: Painehäviöiden ja tilavuusvirran ylimitoituksen aiheuttamia 

haittoja (Shiels 1998) 

 

1.8.1 Liian suureksi mitoitettu kokonaispainehäviö (head) 

Kokonaispainehäviön ylimitoitukseen on usein syynä joko väärin arvioidut 

painepuolen putki- ja paikallisvastukset tai yksinkertaisesti pelko 

alimitoituksesta. Tämä aiheuttaa jatkuvaa energiahäviötä johtuen 

tarpeesta käyttää kuristusventtiiliä sekä siitä, että pumppu ei välttämättä 

toimi suunnitellulla hyötysuhdealueella. Lisäksi kuristamattomassa 

järjestelmässä paineen kasvaessa tilavuusvirta kasvaa, jolloin 

virtausnopeuden muuttuessa painepuolen virtausvastukset kasvavat ja 

saman nestemäärän pumppaaminen tulee kalliimmaksi kuin pienemmällä 

pumpulla. Tilanne saattaa myös aiheuttaa kavitaatiota, joka lisää pumpun 

huoltokustannuksia pumpun osien kulumisen kautta. Suurempi pumppu on 

usein myös alkuinvestoinniltaan kalliimpi ja mikäli painehäviöt on arvioitu 
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merkittävästi suuremmiksi kuin halutulla tilavuusvirralla on tarpeen, 

voidaan toisinaan tarpeettomasti valita kalliimpi monivaiheinen pumppu 

yksivaiheisen sijaan. (Shiels 1998) 

1.8.2 Liian suureksi mitoitettu tilavuusvirtaus 

Tilavuusvirtauksen ollessa pumpun kannalta optimaalista pienempi, 

voidaan havaita oikean kokoista pumppua suurempaa laakerien kulumista 

ja sitä kautta nousseita ylläpitokustannuksia. Energiahukkaa tulee liian 

suurelle tilavuusvirralle mitoitetussa pumppausjärjestelmässä aina, sillä 

kun tilavuusvirtaa pienennetään esimerkiksi kuristusventtiilin avulla, 

kasvaa pumpun tuottama paine, joka menee hukkaan. Vastaavasti mikäli 

pumpun oletettiin toimivan parhaalla mahdollisella hyötysuhteella, edessä 

on pettymys kun tilavuusvirtaa pienennettäessä siirrytään kauemmas 

parasta mahdollista toimintapistettä. Suuremmalla paineella pumpattaessa 

pumppaaminen tulee siis kalliimmaksi per tilavuusyksikkö. Lisäksi 

suuremman pumpun hankintahinta on luonnollisesti suurempi kuin 

optimaalisen pumpun. (Shiels 1998) 

1.8.3 Pumpun koon kompensoiminen 

Liian suureksi mitoitetun pumpun tuottaman kapasiteetin rajoittamiseksi on 

olemassa useita menetelmiä. Yleisin on säätöventtiili, joka on sijoitettuna 

pumpun painepuolelle (Kuoppamäki 1990). Tämä aiheuttaa kuitenkin 

erittäin merkittäviä energiahäviöitä, jotka säätöventtiilin ahdistaessa 

voimakkaasti virtausta, voivat olla jopa suurin yksittäinen tekijä (Johann 

2010). Muita, harvinaisempia ja yleensä energiateknisesti huonompia 

tapoja ovat muun muassa takaisinkierrätys ja ylijuoksutus. Monessa 

tilanteessa paras tapa on kierrosluvun säätäminen esimerkiksi 

taajuusmuuttajalla, joka on yleensä edellä mainittuja menetelmiä kalliimpi 

ja tehokkaampi menetelmä. (Kuoppamäki 1990)  

Kuristava säätöventtiili sopii parhaiten tilanteisiin, joissa staattinen 

nostokorkeus on suuri tai joissa tilavuusvirtauksen pienentyessä 

tehontarve pienenee. Kierroslukusäätöä hyödyntämällä (esimerkiksi 

taajuusmuuttajasäädöstä) hyödytään kuristussäätöön verrattuna eniten 
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silloin, kun staattinen nostokorkeus on pieni sekä silloin, kun pumppu- ja 

putkikäyrät ovat jyrkkiä. Lisäksi kun pumpun pyörimisnopeutta 

pienennetään, kavitaation riski pienenee. Tästä johtuen 

kierroslukusäädöllä voidaan säästää myös ylläpitokustannuksissa. 

(Johann 2010). Euroopan Unionin alueen paperi- ja kartonkiteollisuudella 

olisi ollut arvioiden mukaan potentiaalia säästää noin 15,4TWh sähköä 

aikavälillä 2003 - 2015 mennessä pelkkiä kierroslukusäätöjä 

hyödyntämällä. (de Almeida, Fonseca et al. 2003) 

Halvin menetelmä nostokorkeuden pienentämiseen on juoksupyörän 

vaihto tai säätö, jolloin päästään tapauksesta riippuen 10–50 % 

vähennykseen nostokorkeudessa. (Heikkilä, Huumo et al. 2008) 

Mikäli tilavuusvirtaus tahdotaan pitää 70 %:ssa maksimista esimerkiksi 

säiliön pinnan säätämistä varten, kuluu täydellä teholla ajamiseen 

verrattuna energiaa kuristusventtiilillä noin 90 %, pumppua välillä 

pysäytellen noin 70 % ja kierrosnopeutta säätämällä vain noin 45 %. 

(Tolvanen 2007) 

1.9 Keskipakopumpun elinkaaren kustannusjakauma 

Energian osuus pumpun koko elinkaaren kustannuksista voi olla 

arvioijasta riippuen 85 % (Grundfos Pumput ) tai jopa 90 % (Tolvanen 

2007) tai ylikin (Pöyry Finland Oy 2011), (Sahoo, Guharoy 2009). Pumpun 

elinkaaren kustannuksia laskettaessa on otettava huomioon kaikki 

pumpun ”elinaikana” tapahtuva toiminta, joka liittyy pumppuun. Kaavassa 

4 on kuvattu nämä toiminnat ryhmiteltynä kahdeksaksi termiksi. Riippuen 

pumpun käyttöiästä, energiakustannukset voivat muodostua erittäin 

suureksi, mikäli pumpun käyttöikä on pitkä tai teho suuri. (Hydraulic 

Institute, Europump 2001)  
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𝐿𝐶𝐶 = 𝐶𝑖𝑐 + 𝐶𝑖𝑛 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑜 + 𝐶𝑚 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑒𝑛𝑦 + 𝐶𝑑   (4) 

missä  

LCC on pumpun elinkaaren kokonaiskustannukset 

𝐶𝑖𝑐   on alkuinvestointi (pumpun hinta, putkistot,  

   oheispalvelut) 

𝐶𝑖𝑛   on asennus- ja käyttöönottokustannukset 

𝐶𝑒 on  energiakustannukset 

𝐶𝑜  on  operointikustannukset, kuten henkilökunta 

𝐶𝑚 on huoltokustannukset 

𝐶𝑠  on  seisokkikustannukset 

𝐶𝑒𝑛𝑦  on  ympäristölliset kustannukset 

𝐶d on  käytöstäpoistokustannukset 

Pumpun elinkaaren aikaisesta energiakustannuksesta pumpun koon 

suhteen kertoo kuva 18, jossa käyrän valitusta kohdasta voidaan lukea 

aika, jossa kyseisen kokoinen pumppu on kuluttanut oman 

hankintahintansa verran energiaa. Heikkilän materiaalin mukaan 

suurempien pumppujen ollessa kyseessä alkuinvestointi on pitkäikäisen 

pumpun tapauksessa lähes merkityksetön. (Heikkilä 2012) 
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Kuva 18: Pumpun energiakustannusten osuus hankintahinnasta erikokoisille 

pumpuille. (Heikkilä 2012) 

Todennäköisesti pumpun elinkaaren aikaisiin kustannuksiin vaikuttaa itse 

pumpun energiatehokkuutta enemmän sekä pumppausjärjestelmän 

suunnittelu että se, miten pumppua käytetään. (Future Energy Solutions, 

CETIM et al. 2003) 

Vaikka pumppuvalmistajat tekevät parhaansa suunnitellakseen uusia 

entistä energiatehokkaampia pumppuja, suurin energiansäästöpotentiaali 

piilee prosessin optimoimisessa koko pumppausjärjestelmän laajuisesti.  

Ei ole järkevää suunnitella energiatehollisesti parhaalla mahdollisella 

tavalla toimivaa pumppausjärjestelmää, mikäli prosessi toimii tällä alueella 

vain harvoin. Järjestelmä tulisi aina suunnitella siten, että se toimii 

parhaalla hyötysuhdealueella mahdollisimman paljon pitkällä aikavälillä. 

(Vogelesang 2008) 
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1.10 Prosessinohjaus ja haasteet pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuudessa 

1.10.1 Ohjausjärjestelmien nykytila 

On arvioitu, että jopa 80 % ohjausjärjestelmistä, jotka käyttävät PID-

säätimiä ohjelmoitavissa logiikoissaan toimivat väärin ja ainakin 85 % 

kaikista säätöpiireistä eivät toimi tehokkaasti automaattisessa tilassa. 

Jostain syystä moni alan ammattilainen (teollisuuden automaation kanssa 

tekemisissä oleva henkilö) ei tiedä, kuinka automaatiopiirejä voidaan 

optimoida ja millaisia vaikutuksia pienellä vaivalla voi olla järjestelmän 

toiminnan kannalta. (Brown 2008) 

Pitkälle kehittyneiden järjestelmien käyttöönotto voi harhauttaa sekä 

päätöksentekijöitä että käyttöhenkilökuntaa, sillä on helppo ajatella muun 

muassa tietokoneohjatun järjestelmän suorittavan tehtävän aina tarkasti ja 

hyvin. Usein ajatellaan myös, että kun järjestelmä on tietokoneohjattu, sitä 

käyttämään ei tarvita koulutettua henkilökuntaa ja että kallis mittalaite 

antaa aina tarkkoja tuloksia, jotka korreloivat hyvin todellisuuden kanssa. 

Todellisuudessa asia on kuitenkin toisin. (Brown 2010) 

1.10.2 Järjestelmän osien mekaanisen kunnon vaikutus 

 ohjausjärjestelmien toimintaan 

Stickslip-ilmiö on esimerkiksi venttiileissä ilmenevä käytöshäiriö, joka 

johtuu lepokitkasta. Kun esimerkiksi venttiiliä yritetään avata viisi 

prosenttiyksikköä paineen lisäämiseksi putkessa (muutetaan paineen 

asetusarvo haluttuun kohtaan), säätölaite kohdistaa venttiiliin ennalta 

määrätyn suuruisen voiman. Mikäli tämä voima on pienempi kuin venttiilin 

osien välinen lepokitka, venttiili ei säädy mihinkään suuntaan. Vasta kun 

järjestelmä havaitsee paineen olevan edelleen liian pieni, se ohjaa 

venttiiliä vielä enemmän auki. Nyt venttiilin osat saavat riittävästi energiaa 

liikkeelle lähtemiseen, mutta uuden ohjaussignaalin ollessa jo 10 %, on 

venttiili auennut liikaa. Järjestelmä havaitsee tämän paineanturin 

signaalista ja lähtee säätämään venttiiliä jälleen viiden prosenttiyksikön 
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verran, tällä kertaa toiseen suuntaan. Venttiilin osat ovat jo pysähtyneet ja 

säätölaitteen on jälleen voitettava lepokitka, jotta venttiili säätyisi. Viiden 

prosenttiyksikön säädön aiheuttama voima ei edelleen riitä kumoamaan 

lepokitkaa, vaan huomattuaan paineen olevan edelleen hieman liian 

korkea, säätöpiiri käskyttää venttiiliä vielä toiset viisi prosenttiyksikköä 

kiinni päin. Järjestelmä on nyt alkutilanteessa ja sykli alkaa uudelleen, 

jolloin säätöpiirin voidaan sanoa oskilloivan. (Brown 2006) 

Ohjaussignaalin muutoksen tulisi vastata mahdollisimman hyvin vasteen 

muutosta. Esimerkiksi mikäli virtausta säädetään venttiilillä, tulisi asteikolla 

0-100 % säädettävän ohjaussignaalin aiheuttaa vastaavasti venttiilissä 

mahdollisimman lähelle asennonvaihtelua alueella 0-100 %. Tällöin 

virtauksen säätäminen on helpompaa kuin esimerkiksi eräässä 

nimettömäksi jäänen prosessiteollisuuslaitoksen tilanteessa, jossa erään 

ohjaussignaalin muuttuessa 0,2 % virtaus muuttuu 5 %. Tällainen 

ohjaussignaalin ja vasteen ero saattaa johtua esimerkiksi liian suuresta 

venttiilistä. Esimerkissä vaste on 20-kertainen ohjaussignaaliin verrattuna, 

josta voidaan päätellä venttiilin olevan noin 20-kertaisesti liian suuri 

tarvittavaan venttiiliin verrattuna. Tässä tapauksessa venttiilin (ja sitä 

kautta pumpun) ohjaaminen tarkasti on mahdotonta ja ohjausjärjestelmä 

oskilloi helposti. (Brown 2012) 

Kuristusventtiiliä käytettäessä prosessinohjauksessa saattaa olla ongelmia 

johtuen siitä, että mikäli kuristusventtiili on vähemmän kuin 50 % auki, 

kiihtynyt osien kuluminen saattaa ajan myötä hidastaa venttiilin 

reaktioaikaa. (Sahoo, Guharoy 2009) 

Hystereesillä tarkoitetaan yleisesti jonkun tapahtuman viivettä tai 

viivästymistä. Ohjausjärjestelmissä se on kuitenkin tarkemmin suureen 

muuttumisen viivästymistä siten, että suureen hetkellinen arvo ei riipu 

ainoastaan sillä hetkellä vallitsevista tekijöistä, vaan myös suureen 

aikaisemmasta kehityksestä. 
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Venttiileissä hystereesiä ilmenee, kun venttiilin osan kulkusuunta muuttuu. 

Tällöin osien välinen lepokitka kuluttaa osan säätölaitteen antamasta 

energiasta ja säätyminen jää vajaaksi. Kun venttiiliä säädetään uuden 

pysähtymisen jälkeen samaan suuntaan, ei hystereesiä esiinny niin paljon 

kuin suuntaa vaihdettaessa. Tämä on selitetty sillä, että venttiilin liikkuessa 

johonkin suuntaan, asettuvat tiivisteiden rakenteet samansuuntaisiksi 

venttiilin osien kanssa. Osien lähtiessä liikkumaan toiseen suuntaan, 

täytyy tiivisteiden rakenteiden ensin kääntyä vastaamaan osien uutta 

liikesuuntaa. Tämä ilmiö aiheuttaa helposti oskillaatiota 

ohjausjärjestelmissä. (Michael Brown Control Engineering 2010) 

1.11 Henkilökunnan toiminta ja motivaatio 

Thollanderin ja Ottossonin kyselyssä selvitettiin suurimpia esteitä 

energiatehokkuuden parantamiselle Ruotsin paperi- ja selluteollisuudessa. 

Näihin lukeutui muun muassa henkilökunnan tietoisuuden puute, pitkät 

päätäntäketjut, teknisten taitojen puute, energiasta vastaavan henkilön 

puutteellinen vaikutusvalta, huono tiedonjako energiatehokkuuteen liittyen 

ja se, ettei käyttöhenkilökunta joudu millään tasolla vastaamaan 

energiakuluista. (Thollander, Ottosson 2007)  

Pemberton lukee esteiksi moottorikäyttöisten laitteiden 

energiatehokkuuden parantamiselle tietämättömyyden potentiaalisista 

taloudellisista ja prosessiteknisistä hyödyistä pumppausjärjestelmien 

parantamisessa, lyhytnäköisyyden investointeja harkittaessa 

(hankintahinta toimii usein ainoana harkintaperusteena) sekä sen, että 

energiansäästöprojektit ovat usein alemmassa prioriteettiluokassa muihin 

prosessiin liittyviin investointeihin. (Pemberton 2005)  

KEMA inc. tekemän tutkimuksen mukaan paperiteollisuuden 

energiatehokkuuden parantamisen esteiksi on havaittu rajallinen pääoma 

näiden projektien toteuttamista varten, tuotannon häiriintymisen pelko, 

tarvittavan henkilöstön puute, kalliiden laitteiden priorisoiminen 

projekteissa (huono tietämys esimerkiksi ongelmia ennaltaehkäisevän 



    

39 
 

käyttötavan suhteen) sekä uskomus, jonka mukaan energiatehokas laite ei 

välttämättä ole niin luotettava kuin vanhempi malli. (KEMA inc. 2012) 

Yhdysvaltain energiaministeriön teettämän tutkimuksen mukaan 

valmistusteollisuuden suurimpiin esteisiin energiatehokkuuden 

parantamiselle lukeutuu muun muassa hallinnollisten elinten rajallinen 

tietämys moottorikäyttöisten järjestelmien energiatehokkuuden 

saavuttamisesta. Toinen syy on laitevalmistajien ja laitetoimittajien halu 

myydä mahdollisimman paljon energiatehokkaita laitteita tuotantolaitoksen 

energiatehokkuuden parantamisen sijaan. (Xenergy inc. 1998) 

Perustuen aikaisemmissa Enercomp Oy:n suorittamissa projekteissa 

tehtaiden käyttöhenkilökunnan kanssa käytyihin keskusteluihin on ilmeistä, 

että mikäli joku prosessin osa antaa jatkuvasti esimerkiksi kuittausta 

vaativia hälytyksiä, asettaa käyttöhenkilökunta toisinaan tämän piirin 

mielellään manuaalisäädölle tai siirtää ohjausarvoa siten, että automaatio 

ei päästä mittausarvoa lähelle hälytysrajoja (Enercomp Oy. 2011). Tämä 

saattaa osittain sotia sitä periaatetta vastaan, jonka mukaan pumpun 

toimittama paine-ero kannattaa pitää mahdollisimman pienenä, sillä 

jokaista pumpattua 100 m3 vettä kohden yhden baarin (1 bar) korotus 

paineessa vaatii 4 kWh energiaa. (Vogelesang 2008) 

Mikäli työntekijä kykenee seuraamaan oman työnsä vaikutusta johonkin 

mitattavaan suureeseen, hänen työmotivaationsa on tutkittu paranevan 

(Ukko, Tenhunen et al. 2005). Kirjallisuudesta ei löytynyt lähteitä 

henkilöstön palkitsemisesta paperi- ja selluteollisuudessa eikä henkilöstön 

asenteista energiatehokkuuteen paperi- ja selluteollisuudessa, mutta lähin 

esimerkki löytyi kuitenkin prosessiteollisuuden parista. Emilia Pentti tutki 

energiatehokkuuden seuraamista käyttöhenkilökunnan toimesta 

polymeeritehtaalla (Borealis Polymers Oy) ja sai selville, että mikäli 

työntekijä ei tiedä, minkälaisia vaikutuksia hänen tekemillään päätöksillä 

on laitteiden energiatehokkuuteen tai niiden energiankulutukseen, hänellä 

ei välttämättä ole motivaatiota selvittää asiaa eikä hän välttämättä edes 

välitä siitä. Lisäksi jos työntekijä tuntee, ettei voi vaikuttaa mitattavaan 
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suureeseen, hänen motivaationsa yrittää vaikuttaa siihen voi jopa laskea. 

Työntekijän motivaatio kasvaa, mikäli hän pystyy suorituksellaan 

vaikuttamaan saamaansa palkkioon. Borealis Polymers Oy maksaa 

työntekijöilleen vuosittaisen bonuksen, jonka suuruus riippuu heidän 

saavuttamastaan työtuloksesta, sekä muita irrallisia bonuksia eri 

saavutuksista. (Pentti 2009) 

Milosevic:n polttoainejalostamolla tekemien havaintojen mukaan 

motivaatiolla on suuri merkitys työntekijöiden panostuksen lisäämiseen 

energiatehokkuuden saralla. Hänen mukaansa hallinnon työntekijöitä 

voidaan motivoida kannustimilla, kun taas yksiköiden johdon 

motivaattorina on säästää energiakuluissa, jotta vuoden budjetissa 

säästetty rahamäärä jää käytettäväksi seuraavana vuonna. 

Käyttöhenkilökunnan motivointiin sopii yhtiön sisäinen kilpailu, palkkiot ja 

ympäristövastuun korostaminen. On myös havaittu, että jo pelkän 

energiatehokkuutta mittaavan informaatiojärjestelmän käyttöönotto 

parantaa energiatehokkuutta. (Milosevic 2012) 

Pentin työstä selviää myös, että eri tasoilla yrityksen hierarkiaa voidaan 

tavata varsin eri käsityksiä samasta asiasta. Hallinnon tasolla oltiin sitä 

mieltä, että energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa ainoastaan tekemällä 

aloitteita ja investointeja. Teknisten toimihenkilöiden mielestä taas 

energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa, mutta ainoastaan pitkällä 

juoksulla projektien ja laitehankintojen kautta. Teknisten toimihenkilöiden 

keskuudessa oli myös kyseenalaisuutta siitä, ymmärtääkö 

käyttöhenkilökunta, mitä energiatehokkuus tarkoittaa ja mitkä asiat siihen 

vaikuttavat. Käyttöhenkilökunnan yleinen mielipide oli pessimistisempi, 

sillä heidän mielestään energian säästäminen on vaikeaa. 

Käyttöhenkilökunnan ensimmäinen prioriteetti on ajaa prosessia 

mahdollisimman puhtaasti, jolloin häiriöiden määrä on minimissä. Osan 

mielestä energiatehokkuuden valvominen ei kuulu käyttöhenkilökunnalle. 

(Pentti 2009) 
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Pentin yllä esitettyjen kyselyn käyttöhenkilökunnalta saatujen tulosten 

voidaan katsoa omaavan yhtäläisyyksiä paperitehtaan tuotannon tilanteen 

kanssa siinä mielessä, että Thollanderin ja Ottossonin kyselyssä suurin 

este energiatehokkuuden parantamiselle on tekninen riski kuten tuotannon 

keskeytymisen riski ja toisiksi suurin este on tuotannon keskeytymisen 

kustannukset. Tuotannon keskeytymisellä on paperitehtaissa vielä se 

lisäarvo, että kriittistä komponenttia ei voida jatkuvassa prosessissa ottaa 

pois käytöstä tuotannon jatkuessa, vaan esimerkiksi useat säädöt ja 

investoinnit on tehtävä joko aikataulutetun seisakin aikaan tai suuremman 

investoinnin yhteydessä. (Thollander, Ottosson 2007) 

Pumppausjärjestelmien hankinta ulkoistetaan usein urakoitsijalle, joka ei 

saa lisäarvoa tai palkkiota energiatehokkaan järjestelmän rakentamisesta 

(Asdal, Tutterow et al. 2006). Laitetoimittajan motiivina onkin usein myydä 

mahdollisimman paljon laitteita sen sijaan, että pyrittäisiin parantamaan 

energiatehokkuutta mahdollisimman paljon. (Xenergy inc. 1998) 

1.12 Investointien jäyhyys 

Kappaleessa 1.11 käsiteltiin esteitä energiansäästöprojektien 

toteuttamiselle Ruotsin paperi- ja selluteollisuudessa. Syiksi Thollanderin 

ym. tutkimuksessa selvisi jo edellä mainitun lisäksi muun muassa 

seuraavat. (Thollander, Ottosson 2007) 

- Yrityksen hallitus ei pidä energianhallintaa tärkeänä  

- Rahoitukselliset vaikeudet 

- Epävarmuus yrityksen tulevaisuudesta 
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Thollanderin ym. myöhemmässä tutkimuksessa selvitettiin Ruotsin 

energiaintensiivisten teollisuudenalojen (paperi- ja selluteollisuuden sekä 

valimoteollisuuden) energiastrategioiden olemassaoloa sekä vaadittua 

takaisinmaksuaikaa, jonka omaavalla projektilla on realistiset 

mahdollisuudet toteutua. Tutkimuksen yhteydessä suoritetun kyselyn 

tuloksia on esitetty alla (kuvat 19 ja 20). 

 

Kuva 19: Energiastrategioiden pituudet valimo- sekä paperi- ja 

selluteollisuuden parissa Ruotsissa (Thollander, Ottosson 2010). 

Vaikka energia on merkittävä menoerä paperi- ja selluteollisuudelle, ei yli 

viiden vuoden energiastrategiaa ole kuin noin kuudesosalla Ruotsissa 

toimivista sellu- ja paperiteollisuutta pyörittävällä yrityksellä. Viisivuotinen 

suunnitelma löytyy noin kolmannekselta, kolmivuotinen on noin 

viidenneksellä, joka kymmenes tehdas noudattaa vuoden pituista 

suunnitelmaa ja noin joka viidennellä pitkän aikavälin energiastrategiaa ei 

ole ollenkaan. On myös kyseenalaista kutsua yhden tai kolmen vuoden 

päähän ulottuvaa energiastrategiaa pitkän aikavälin strategiaksi, joten 

voidaan sanoa, että Ruotsissa vain noin puolella paperi- ja 

selluteollisuuden yrityksistä on pitkän aikavälin energiastrategia. 

(Thollander, Ottosson 2010) 
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Kuva 20: Sallitut investointien takaisinmaksuajat valimo- sekä paperi- ja 

selluteollisuuden parissa Ruotsissa (Thollander, Ottosson 2010). 

Yllä (kuva 20) on esitetty samasta tutkimuksesta Ruotsin paperi- ja 

selluteollisuuden energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuajan 

toteuttamiskriteeri. Vain noin joka kymmenes yrityksistä on niin 

kaukonäköinen, että toteuttaa investointeja, jotka maksavat itsensä 

takaisin yli kolmen vuoden ajanjakson jälkeen. Suurimmalle osalle 

investoinnin täytyy maksaa itsensä takaisin alle kolmen vuoden aikana. 

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että Thollanderin ym. vuonna 2010 

havaitsemat pitkän aikavälin energiastrategian puute sekä lyhytnäköisyys 

energiatehokkuusprojektien investoinneista päätettäessä tukevat hyvin 

tämän luvun alussa mainittuja esteitä energiatehokkuuden parantamiseen 

Thollander ym. vuonna 2007 julkaistusta tutkimuksesta. Yleistilannetta 

kuvaa osaltaan se, että vain noin 40 % vuoden 2010 kyselyyn 

osallistuneista paperi- ja selluteollisuuden yrityksestä voidaan pitää 

energia-asioitaan menestyksekkäästi hoitavina. (Thollander, Ottosson 

2010) 

Yritykset, jotka arvioivat investointien kannattavuutta muitakin kuin pelkkää 

takaisinmaksuaikaa käyttäen, tekevät enemmän energiatehokkuus-

investointeja kuin muut (saman) toimialan yritykset. Energiatehokkuus-

investointien toteutumisen todennäköisyyttä lisää myös 
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investointimahdollisuuden suunnittelussa mukana oleva taloudellinen 

asiantuntija. (Halttunen 2012) 

Laitekohtainen energiankulutuksen mittaus on myös tärkeä osa 

investointien toteuttamismahdollisuuksia. Varsinkin suuremmilla yrityksillä, 

joilla on tiukat määräykset investointien osalta, saattavat törmätä 

vaikeuksiin, mikäli mahdollisen investoinnin kannattavuutta ei pystytä 

kunnolla arvioimaan, kun laitekohtainen mittaustieto puuttuu. Myös 

sellaisissa yrityksissä, joilla laitekohtainen mittauslaitteisto on käytössään, 

sitä ei aina käytetä kunnollisesti energiakustannusten paikallistamiseen. 

(Rohdin, Thollander 2006) 
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2 KYSELYN VALMISTELEMINEN 

Kokeellista osaa varten vertailtiin erilaisia kyselyrakenteita ja menetelmiä 

keskenään, jotta kysely saataisiin tehtyä mahdollisimman luotettavasti, 

nopeasti ja tehokkaasti. 

2.1 Kyselymenetelmien vertailu 

Lomakehaastattelussa käsittelyn yhdenmukaisuus on huipussaan. Tämän 

tutkimuksen tapauksessa voidaan käyttää täysin strukturoitua 

haastattelua, sillä kysymykset esitetään homogeenisille ryhmille, joiden 

välillä ei ole suuria eroja käsiteltävän asian läheisyyden suhteen. 

(Hirsjärvi, Hurme 2008) 

Lomakehaastattelu sopii parhaiten kun: 

- halutaan testata muodollisia hypoteeseja 

- kerätty aineisto halutaan helposti ja mielekkäästi kvantifioida 

- halutaan kerätä faktatietoa ja tutkija tietää etukäteen, millaista tietoa 

haastateltavat voivat antaa 

- postikyselyllä saataisiin huono vastausprosentti 

- testataan aiempien kvalitatiivisten tulosten yleistettävyyttä 

Hirsjärven esimerkissä hierarkkisia ryhmiä haastatellaan omina ryhminään 

(Hirsjärvi, Hurme 2008). Puhelinhaastattelussa on joskus vaikea tietää, 

onko haastateltava ymmärtänyt kysymyksen. Hiljaisuus ei kerro 

ymmärryksestä mitään. (Drever 1998)  

Mangionen (Mangione 1995) mukaan postikysely on hyvä vaihtoehto 

seuraavissa tilanteissa: 

- Vastaajat ovat maantieteellisesti laajalla alueella 

- Tutkimusbudjetti on vaatimaton 

- Tahdotaan antaa vastaajille aikaa miettiä vastauksiaan 

- Kysymykset on kirjoitettu suljettuun tyyliin 

- Vastaajat ovat jokseenkin sitoutuneet aihepiiriin 
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- Tutkimuskysymyksiä ei ole montaa 

- Tahdotaan antaa vastaajille yksityisyyttä 

- Kysymykset toimivat paremmin visuaalisina kuin suullisina 

- Kyselyn suorittajia (haastattelijoita) on vähän 

Avoimien kysymysten vastausprosentti postikyselyssä on Mangionen 

mukaan vain noin 25 – 50 %. 

Heikkilä (Heikkilä 2004) on kirjassaan vertaillut neljää eri 

haastattelumenetelmävaihtoehtoa ja esittänyt ne taulukkomuodossa (alla, 

taulukko 4). Taulukosta nähdään, että eri haastattelumenetelmillä on 

suuria eroja eri osa-alueilla ja että haastattelumenetelmä on syytä valita 

tehtävän tutkimuksen luonteen mukaan. Esimerkiksi tutkimuksessa, johon 

ei ole käytettävissä suuria haastattelijamääriä, ei välttämättä kannata 

valita menetelmäksi henkilökohtaista haastattelua tai on varauduttava 

pieneen otoskokoon.  
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Taulukko 4: Kyselymenetelmien vertailua (Heikkilä 2004) 

Ominaisuus Henkilö-
kohtainen 
haastattelu 

Puhelinhaas-
tattelu 

Postikysely WWW-
kysely 

Vastausprosentti Yleensä 
korkea 

Yleensä korkea Usein alhainen Riippuu 
kohdejou-
kosta 

Haastattelijoiden tarve Suuri Selvästi 
pienempi kuin 
henkilökoht. 
haastattelussa 

Ei tarvita Ei tarvita 

Haastattelijan vaikutus Suuri Pieni Vältetään Vältetään 

Vastausten saannin 
nopeus 

Melko nopea Nopea Hidas 
(varsinkin 
uusintakyselyä 
käytettäessä) 

Nopea 

Pitkän 
kyselylomakkeen 
käyttömahdollisuus 

Hyvä Melko huono 
(saa kestää 
korkeintaan 15 
- 20 min.) 

Hyvä, mutta 
kato lisääntyy 
lomakkeen 
pituuden 
kasvaessa 

Hyvä, 
mutta kato 
lisääntyy 
kysymysten 
määrän 
kasvaessa 

Arkaluontoisten 
kysymysten 
käyttömahdollisuus 

Huono Huono Hyvä Hyvä 

Avointen kysymysten 
käyttömahdollisuus 

Hyvä Melko hyvä Huono 
(jätetään usein 
vastaamatta) 

Jätetään 
helposti 
vastaa-
matta 

Vastausten tarkkuus Hyvä Hyvä Kyseenalainen Kyseena-
lainen 

Väärinkäsitys-
mahdollisuus 

Pieni Melko pieni Suuri Suuri 

Mahdollisuus tietää, 
kuka on vastannut 

Kyllä Kyllä Ei Ei 

Oheismateriaalin 
käyttömahdollisuus 

Hyvä Ei ole Hyvä Hyvä 

Lisähavaintojen 
tekomahdollisuus 

Hyvä Melko hyvä Ei ole Ei ole 
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2.2 Kysymysten ymmärrettävyys 

Monivalintakysymyksissä, joissa kysytään yksinkertaisesti ”onko joku asia 

näin”, on hyvä olla sekä kyllä- että ei-vaihtoehdot. Mikäli ei-vaihtoehto 

mahdollistetaan siten, että vastaaja jättää vastaamatta kysymykseen (ei 

laita rastia ainoaan kyllä-ruutuun), ei voida tietää, onko hän hypännyt 

vahingossa kysymyksen yli vai tahtooko hän vastata kieltävästi. 

(Mangione 1995) 

Mikäli vastaaja ei täysin ymmärrä kysymystä, jaksa lukea sitä kokonaan tai 

muuten kokee kysymykseen vastaamisen vaikeaksi, saattaa hän 

muunnella kysymystä mielessään ja vastata tähän muunneltuun versioon. 

Mitä enemmän paljon informaatiota sisältäviä sanoja kysymyksessä on, 

sitä suurempi on väärinymmärtämisen todennäköisyys. (Belson cop. 1981) 

Monivalintakysymyksissä on tärkeää tarjota riittävän kattava valikoima 

vastausvaihtoehtoja, sillä vastaajat jättävät helposti vastaamatta 

kysymykseen, mikäli heidän kantansa ei ole esitettynä. Pitkästä 

vastausvaihtoehtolistasta ihminen valitsee helpommin jonkun alkupään 

kuin loppupään vaihtoehdoista. Tästä johtuen pitkän vastauslistan sijaan 

saattaa olla parempi pilkkoa alkuperäinen kysymys useampaan 

kysymykseen. (Mangione 1995) 

Perustavanlaatuisia eroja voi olla niiden välillä, jotka vastaavat ja jotka 

eivät jostain syystä vastaa kyselyyn (non-response error / bias). Tämä on 

eteenkin postikyselyn suurin haittaava tekijä, eikä sitä voi yleensä ehkäistä 

muuten kuin varmistamalla mahdollisimman suuren vastausprosentin. 

Tällöin vastaamattomien osuuden pienentyessä niiden mahdollisten 

eroavaisuuksien vaikutus tulokseen pienenee. (Mangione 1995) 

2.3 Korkean vastausprosentin saavuttaminen 

Jyringin (Jyrinki 1977) mukaan kysymysten määrä ei vaikuta suuresti 

vastausprosenttiin, mikäli kyselylomake on painettu sen sijaan, että se olisi 

monistettu. Jyringin kirja (3. painos) on vuodelta 1977, joten voidaan 
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olettaa, että tuolloin painettu lomake saattoi olla ulkonäöltään erityisen 

paljon monistettua lomaketta hienompi. Lomakkeen ulkonäöllä ja laadun 

tunnulla saattaa siis olla merkittävä positiivinen vaikutus 

vastausprosenttiin. Jyrinki toteaa myös, että erityisryhmillä (kuten jonkin 

alan ammattilaiset) vastausprosentit voivat olla suurempia kuin yleisillä 

ryhmillä.  

Ongelmana ”karhukirjeissä” on se, että mikäli muistutuksia lähetetään 

koko joukolle, saattavat jo vastanneet henkilöt ärsyyntyä. Vaihtoehtona on 

esimerkiksi numeroida lomakkeet, jolloin karhukirjeet pystytään lähettää 

vain heille, joilta vastausta ei ole vielä saatu. Tässä ongelmana on 

kuitenkin eettinen dilemma luvatun anonymiteetin rikkomisesta, vaikka 

vastauksia käytettäisiinkin vain tilastollisiin tarkoituksiin. (Jyrinki 1977) 

Jyrinki viittaa kirjassaan (Jyrinki 1977) omaan aikaisempaan teokseensa 

vuodelta 1969 (alkuperäistä lähdettä ei löytynyt);  

Erään kuluttajatutkimuksen vastaukset jakautuivat seuraavasti kolmeen 

aaltoon, joista jokainen aalto edustaa yhteydenottoa vastaajaan ja tämän 

jälkeen saatuja vastauksia: 

Yhteydenotto % vastauksista Vastaamisaika 

I aalto  48,5 %  <2 viikkoa 

II aalto  26,7 %  2 … 4 viikkoa 

III aalto   24,8 %  >4 viikkoa 

yhteensä  100 % 

Jyrinki (Jyrinki 1977) vertaa ylläolevia lukuja toiseen tutkimukseen 

(Toukomaa 1970, alkuperäistä lähdettä ei löytynyt), jossa karhukirjeitä 

lähetetään kahden sijaan kolme kappaletta;  
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Vastaavasti eräässä toisessa, nuorille ja aikuisille suunnatussa 

tutkimuksessa käytettiin neljää yhteydenottoa. Saadut vastaukset 

jakautuivat seuraavasti: 

Yhteydenotto % vastauksista % otoksesta 

I aalto  56,9 %  47,5 % 

II aalto    23,3 %  19,4 % 

III aalto     15,2 %  12,7 % 

IV aalto  4,6 %  3,8 % 

yhteensä  100 %  83,4 % 

Toukomaan tutkimuksen tuloksista nähdään, että neljännellä 

yhteydenotolla on hyvin pieni merkitys vastausprosentin kasvattamisessa. 

Kolmannen aallon jälkeen otoksesta oli saatu jo lähes 80 % 

vastausprosentti (kasvoi enää 3,8 prosenttiyksikköä neljännen aallon 

myötä) ja vastausten kokonaismäärästäkin jo 95,4 % (kasvoi enää alle 5 

% neljännen aallon myötä) 

Myös Hirsjärvi kertoo, että karhuaminen suoritetaan yleensä kaksi kertaa, 

ja jälkimmäisen karhukirjeen yhteydessä lähetetään uusi lomake. Tällä 

menetelmällä vastausprosentti voi nousta 70 – 80 prosenttiin. 

Tavanomaista korkeampi vastausprosentti voidaan saada, mikäli 

kyselylomakkeet lähetetään jonkin organisaation kautta. (Hirsjärvi, Remes 

et al. 2009) 

2.4 Kyselyn tarkoitus 

Kyselyllä pyrittiin vastaamaan kolmeen perustavanlaatuiseen 

kysymykseen: 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat energiatehokkuusinvestoinnin 

toteutumiseen? 
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Tämä suora ja suhteellisen yksinkertainen kysymys ei koske ainoastaan 

pumppausjärjestelmiä, vaan energiatehokkuusinvestointeja yleisesti. 

Tutkijaa askarruttaa, että vaikka energiatehokkuutta parantamalla voidaan 

saada aikaan varmaa säästöä pitkällä tähtäimellä, silti 

energiatehokkuuden parantamiseen on vaikea löytää intoa. Kun otetaan 

huomioon se, että sähkön hinta on jo kymmenien vuosien ajan ollut 

nousujohteista, korostuu energiatehokkuuden parantumisesta saatu hyöty 

entisestään.  

2. Kohtaavatko energiatehokkuuteen liittyvä tietämys ja 

päätöksentekovalta toisensa? 

Tämä kysymys pureutuu siihen mahdolliseen epäkohtaan, jossa tehtaalla 

prosessiin liittyvä tietämys on konsernihierarkian alaportailla 

(käyttöhenkilökunta, kunnossapito) ja päätöksiä investoinneista tehdään 

niin kaukana portaikon yläpäässä (konsernin johto, tehdastason johto), 

että kenttäkokemuksen tuoma tietämys ei välttämättä tule sisällytetyksi 

päätöksentekoprosessiin. 

3. Kuinka hyvin oman tehtaan pumppausjärjestelmän nykytila 

tunnetaan? 

Kirjallisuusosassa käsiteltiin pumppausjärjestelmän energiatehokkuuden 

parantamisen mahdollisuuksia ja potentiaalia. Tällä tutkimuskysymyksellä 

tahdottiin selvittää, ollaanko tehtailla tietoisia siitä, kuinka hyvällä mallilla 

tämän hetkiset pumppausjärjestelmät ovat tehtailla. 

4. Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia tehtailla on havaittu 

pumppausjärjestelmien energiatehokkuuteen liittyen? 

Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, pohditaanko eri tehtailla 

ratkaisuja samankaltaisiin ongelmiin ja olisiko mahdollisesta tehtaiden / 

konsernien välisestä yhteistyöstä hyötyä Suomen kilpailukyvyn 

parantamiseen energiasäästöjen kautta? 
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2.5 Kyselyn muodon valitseminen 

Kyselyn muodoksi valittiin osittain avoin web-pohjainen kysely. Päätös 

perustui seuraaviin olettamuksiin: 

1. Haastattelijoita on vain yksi. Tästä johtuen henkilökohtaiset 

haastattelut sekä puhelinhaastattelut olisivat vieneet liikaa aikaa ja 

rahaa, sillä kyselyn kohdejoukko oli niin suuri.  

2. Osa kysymyksistä vaatii vastaajalta aikaa, mikäli hän ei suoralta 

kädeltä muista osaa kysymyksen vaatimasta informaatiosta. Tällöin 

suorassa henkilökohtaisesti käytävässä haastattelussa ei 

onnistuttaisi saamaan kysymyksiin tarkkoja vastauksia. 

3. Haastattelijan vaikutus tahdottiin pitää mahdollisimman pienenä ja 

vastaajille tahdottiin antaa turvallinen olo vastata kysymyksiin sekä 

tietämys siitä, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 

nimettöminä. 

4. Kysymyksiin tahdottiin vastauksia mahdollisimman nopeasti, joten 

postikysely ei ollut hitautensa vuoksi paras vaihtoehto. 

5. Tahdottiin mahdollisimman suuri vastausprosentti. Arvioitiin, että 

sähköpostilla toimitettava web-pohjainen kysely saa enemmän 

vastauksia, sillä se on vaivattomampi palauttaa kuin postikysely. 

Alla (taulukko 5) on esitetty oleellisimmat tekijät Heikkilän 

vertailutaulukosta. Kunkin tekijän suhteen paras haastattelumuoto on 

korostettu vihreällä, huonoin oranssilla ja haastattelumuodon poissulkeva 

tekijä punaisella. 
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Taulukko 5: Oleellisimmat tekijät haastattelumenetelmien vertailutaulukosta 

(Heikkilä 2004) 

Ominaisuus 
Henkilö-
kohtainen 
haastattelu 

Puhelinhaas-
tattelu 

Postikysely 
WWW-
kysely 

Vastausprosentti 
Yleensä 
korkea 

Yleensä 
korkea 

Usein 
alhainen 

Riippuu 
kohdejou-
kosta 

Haastattelijoiden 
tarve 

Suuri 

Selvästi 
pienempi kuin 
henkilökoht. 
haastattelussa 

Ei tarvita Ei tarvita 

Haastattelijan 
vaikutus 

Suuri Pieni Vältetään Vältetään 

Vastausten saannin 
nopeus 

Melko 
nopea 

Nopea 

Hidas 
(varsinkin 
uusintakyselyä 
käytettäessä) 

Nopea 

Avointen 
kysymysten 
käyttömahdollisuus 

Hyvä Melko hyvä 

Huono 
(jätetään 
usein 
vastaamatta) 

Jätetään 
helposti 
vastaa-
matta 

Väärinkäsitys-
mahdollisuus 

Pieni Melko pieni Suuri Suuri 

 

Vaikka www-kyselyssä väärinkäsitysmahdollisuus on taulukon mukaan 

”suuri”, oletettiin, että mikäli kysymysten asettelu tehdään riittävää 

huolellisuutta noudattaen ja kysymykset testataan riittävän monella, 

voidaan varmistua siitä, ettei kysymyksiä ymmärretä väärin. 

Henkilökohtainen haastattelu ei ollut tässä tapauksessa mahdollinen, sillä 

haastattelijoita oli vain yksi. Koska haastattelulomakkeet toimitettiin 

konsernien kautta, luotettiin korkeaan vastausprosenttiin. Tämä luottamus 

rakentui suuresti myös varta vasten kyselyiden suorittamista varten tehdyn 

ohjelmiston (Webropol) ja lyhyehkön kyselylomakkeen käytön varaan. 
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2.1 Kyselyn kohdistaminen 

Kyselyn tiimoilta oltiin yhteydessä suurimpiin Suomessa toimintaa 

harjoittaviin paperia, kartonkia ja sellua valmistaviin konserneihin sekä 

muutamiin yksittäisiin tehtaisiin. Tätä kautta oli tarkoitus saada kyselyyn 

vastauksia mahdollisimman monelta Suomessa sijaitsevalta tehtaalta. 

Kysely valmisteltiin viidelle eri vastaajaryhmälle, joille kullekin tehtiin oma 

kysymyssarjansa. Osa kysymyksistä oli samoja vastaajaryhmien kesken ja 

osa oli kohdistettu ainoastaan yhdelle vastaajaryhmälle. Vastaajaryhmiksi 

määriteltiin seuraavat: 

- Tehtaanjohtajat 

- Talousjohtajat 

- Tekniset toimihenkilöt (tekninen johtaja, kunnossapitopäällikkö, 

tehdaspalvelupäällikkö) 

- Tuotantopäälliköt 

- Ympäristövastaavat 

- Koneenhoitajat 

Kullekin ryhmälle kohdistetut kysymykset löytyvät liitteenä (LIITE 1). 

Kyselyn alussa kukin vastaaja sai valita omaa tehtäväänsä lähimpänä 

olevan nimikkeen ja vastata sitten kyseisen ryhmän kysymyksiin. 
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3 TULOKSET 

Tässä kappaleessa on esitetty kyselyn tulokset niihin kysymyksiin, jotka 

tehtiin diplomityötä varten. Kysymykset, jotka olivat mukana ainoastaan 

Motiva Oy:n tarkoitusperiä ajatellen, on jätetty pois tarkastelusta. 

3.1 Vastaajien lukumäärä 

Tavoitteena oli saada vastauksia mahdollisimman monelta Suomessa 

toimivalta tehtaalta. Kokonaisuudessaan vastauksia tuli 21 kappaletta, 

ryhmittäin seuraavasti: 

 

Ryhmän kuvaus Vastaajia 

Tehtaanjohtajat 5 kpl 

Talousjohtajat 0 kpl 

Tekniset toimihenkilöt 5 kpl 

Tuotantopäälliköt 6 kpl 

Ympäristövastaavat 4 kpl 

Koneenhoitajat 1 kpl 

 

Koska koneenhoitajista vastasi ainoastaan yksi, jätettiin hänen 

vastauksensa huomiotta tulosten käsittelyssä. Yksikään talousjohtaja (tai 

vastaava) ei vastannut kyselyyn.  

Ellei toisin ole mainittu, tässä kappaleessa esitetyissä tuloksissa 

vastaajien lukumäärä on kokonaismäärältään 20 tai ryhmittäin ylläolevan 

taulukon mukainen. 

On huomioitavaa, että vastaustaulukoissa ilmenevät vastaajien 

numeroinnit eivät säily kysymysten välillä. Esimerkiksi kysymyksen 2 

vastaustaulukossa ilmenevä vastaaja koodilla ”Tehtaanjohtaja 1” ei 

välttämättä ole sama henkilö kun kysymyksen 3 vastaustaulukossa 
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ilmenevä vastaaja koodilla ”Tehtaanjohtaja 1”. Vastauksia on ”sekoitettu” 

tarkoituksella, jotta vastaajien anonymiteetti säilyisi. 

3.2 Tutkimuskysymys 1: Mitkä tekijät vaikuttavat 

energiatehokkuusinvestoinnin toteutumiseen? 

Tämän kappaleen kysymyksiin vastasivat ainoastaan tehtaanjohtajat. 

Kysymys 1: Kuinka pitkä takaisinmaksuaika 

energiatehokkuusinvestoinnilla saa olla, jotta se voidaan toteuttaa 

tehtaallanne? 

 

Kuva 21: Takaisinmaksuajan maksimipituus energiatehokkuus-

investoinneissa. 

Kolme tehtaanjohtajaa viidestä ilmoitti suurimman mahdollisen 

takaisinmaksuajan olevan energiatehokkuusinvestoinneille kaksi vuotta ja 

kaksi viidestä yksi vuotta (kuva 21). 
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Kysymys 2: Miksi olette päätyneet tähän takaisinmaksuajan rajaukseen? 

(4 vastausta) 

Taulukko 6: Takaisinmaksuaikojen rajausten perusteet 

Vastaaja Vastaus 

Tehtaanjohtaja 1 Investoinitraharesurssit 

Tehtaanjohtaja 2 raja ei ole absoluuttinen, mitä parempi 

takaisinmaksuaika sen parempi ja todennäköisemmin 

toteutetaan 

Tehtaanjohtaja 3  

Käytettävissä olevat investointirahat 

Tehtaanjohtaja 4 Tehdas voi pieniä investointeja toteuttaa itsenäisesti 

ja takaisinmaksuajan pituus ei silloin ole ehdoton. 

Isoihin investointeihin tarvitaan konsernin rahaa ja 

tiukassa taloudellisessa tilanteessa 

takaisinmaksuaika on ratkaiseva investointia 

hyväksyttäessä. 

 

Kysymys 3: Takaisinmaksuajan lisäksi, millä muilla perusteilla 

energiatehokkuusinvestoinnin kelpoisuutta arvioidaan? 

Vastaaja Vastaus 

Tehtaanjohtaja 1 Teknologia ja takaisinmaksun varmuus 

Tehtaanjohtaja 2 Prosessitekijät ja mahdollisesti vaadittavat 

prosessimuutokset, tuotteiden laatu, korvattavan 

teknologian ikä/kunto 

Tehtaanjohtaja 3 Raaka-aineen säästö, vaikutus tuotantoon ja 

käytettävyyteen, huollettavuus 

Tehtaanjohtaja 4 Toteutettava tekniikka on oltava tunnettua ja toimivaa. 

riskihankkeisiin ei investoida. 
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Kysymys 4: Millainen energiatehokkuusinvestointien pisin sallittu 

takaisinmaksuaika on verrattuna investointeihin keskimäärin? 

 

Kuva 22: Energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuaika verrattuna 

muihin investointeihin. 

Energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuajat ovat keskimäärin yhtä 

suuria muiden investointien kanssa (kuva 22). 

Kysymys 5: Kuinka pitkän tähtäimen energiastrategia tehtaallanne on 

käytössä? 

 

Kuva 23: Energiastrategioiden pituudet. 
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Yksi viidestä tehtaanjohtajasta ilmoitti tehtaansa energiastrategian 

pituudeksi viisi vuotta tai enemmän ja loput jakaantuivat tasan kolmen 

vuoden ja energiastrategian puuttumisen välille. Yksikään vastaajista ei 

ilmoittanut noudattavansa yhden tai kahden vuoden energiastrategiaa 

(kuva 23). 

Kysymys 6: Oletteko tietoisia energiatuista, joita voitte saada 

energiatehokkuusinvestointien ja -analyysien toteuttamiseen? 

Vastausten lukumäärä  Vastaus 

5 kpl vastauksia (100 %) Kyllä olemme 

3.3 Tutkimuskysymys 2: Kohtaavatko energiatehokkuuteen 

liittyvä tietämys ja päätöksentekovalta toisensa? 

Kysymys 7: Onko tehtaallanne ”tiimiä”, joka hoitaa 

energiatehokkuusasioita? 

 

Kuva 24: Energiatehokkuusasioita hoitavien "tiimien" olemassaolo. 

60 % vastaajista oli tietoinen tehtaallaan olevasta ”energiatehokkuus-

tiimistä” (kuva 24). 

Jatkokysymyksenä myönteisesti vastanneille esitettiin kysymys; 

12

7

1

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Kysymys 8: Kuulutko kyseiseen ”tiimiin”? 

 

Kuva 25: Osanotto mahdolliseen energiatehokkuustiimiin 

vastaajaryhmittäin. 

Tekniset toimihenkilöt olivat eniten edustettuina 

energiatehokkuustiimeissä, ympäristövastaavat sekä tehtaanjohtajat 

vähiten edustettuina (kuva 25). 

Kysymys 9: Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän 

korkealla prioriteetilla yrityksessänne? 

 

Kuva 26: Vastaajien tyytyväisyys energiatehokkuus- ja säästöasioiden 

priorisointiin. 
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90 % vastaajista oli sitä mieltä, että heidän tehtaansa energiatehokkuus- 

ja säästöasiat olivat riittävän korkealla prioriteetilla (kuva 26). 

 

Kuva 27: Kysymyksen 9 kyllä-vastausten prosentuaalinen osuus kunkin 

vastaajaryhmän sisällä. 

Tehtaanjohtajat sekä tekniset toimihenkilöt olivat tyytyväisimpiä tehtaansa 

energiatehokkuus- ja säästöasioiden priorisointiin, ympäristövastaavat 

olivat tyytymättömimpiä (kuva 27). 

Kysymys 10: Onko käyttöhenkilökuntanne koulutettu tietämään kuinka he 

voivat työpanoksellaan säästää energiaa pumppausjärjestelmien osalta? 

 

Kuva 28: Pumppausjärjestelmiin liittyvää energiatehokkuutta parantavaa 

koulutusta saaneiden käyttöhenkilöiden osuus (N=16). 
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Puolet vastaajista olivat tietoisia tehtaansa käyttöhenkilökunnan saaneen 

koulutusta energiatehokkuuden parantamiseksi (kuva 28). 

Ainoastaan tehtaanjohtajat vastasivat seuraaviin kysymyksiin (10 ja 11): 

Kysymys 11: Keitä energiatehokkuusinvestointeja pohdittaessa kuullaan? 

Vastausten lukumäärä  Vastaus 

3 kpl (60 %)   ”Laitevalmistaja” 

1 kpl (20 %)   ”inv. Hallinto” 

1 kpl (20 %)   ”käyttöhenkilökunta” 

Kysymys 11: Palkitaanko käyttöhenkilökuntaanne energiatehokkuudesta? 

(kysymys vain tehtaanjohtajille) 

 

Kuva 29: Energiatehokkuudesta palkittavien käyttöhenkilöiden osuus. 

Yksi viidestä tehtaasta palkitsi käyttöhenkilökuntaansa 

energiatehokkuuden perusteella (kuva 29). 
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3.4 Tutkimuskysymys 3: Kuinka hyvin oman tehtaan 

pumppausjärjestelmän nykytila tunnetaan? 

Kysymys 12: Onko tehtaallanne tehty energia-analyysi viimeisen viiden 

vuoden aikana? (tekniset toimihenkilöt) 

100 % teknisistä toimihenkilöistä vastasi kyllä. 

Kysymys 13: Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien 

vastaavan tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

 

Kuva 30: Vastaajien arviot tehtaansa pumppausjärjestelmien osuudesta 

sähkönkulutukseen. 

Vastaajien arviot pumppausjärjestelmien osuudesta tehtaansa 

sähkönkulutukseen olivat hyvin vaihtelevia (kuva 30). 

Kysymys 14: Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen 

asiasta? 

100 % vastaajista (N=18) ilmoitti, ettei vastaus perustunut mitattuun 

tietoon, vaan käsitykseen asiasta. 
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Kysymys 15: Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien 

vastaavan tehtaanne energiakuluista? 

 

Kuva 31: Vastaajien arviot tehtaansa pumppausjärjestelmien osuudesta 

energiankulutukseen (N=18). 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki vastaajat arvioivat tehtaansa 

pumppausjärjestelmien vastaavan alle 50 % energiakulutuksesta (kuva 

31). 

Kysymys 16: Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen 

asiasta? 

100 % vastaajista (N=18) ilmoitti, ettei vastaus perustunut mitattuun 

tietoon, vaan käsitykseen asiasta. 
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Kysymys 17: Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuus on verrattuna kilpailijoihin? 

 

Kuva 32: Vastaajien arviot tehtaansa pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuudesta verrattuna kilpailijoihin. 

15 % vastaajista oletti työskentelevänsä pumppausjärjestelmien osalta 

kilpailijoitaan energiatehokkaammalla tehtaalla, 5 % vähemmän 

energiatehokkaammalla (kuva 32). 

Kysymys 18: Mihin käsityksenne perustuu? 

Taulukko 7: Vastaukset kysymykseen 18 

Vastaaja Vastaus 

Tehtaanjohtaja 1 energia-auditoinnit 

Tehtaanjohtaja 2 yleiskäsitys 

Tehtaanjohtaja 3 Mutu 

Tehtaanjohtaja 4 Konsernin energia-auditointeihin 

Tekninen toimihenkilö 1 Kaikki potentiaaliset kohteet on analysoitu ja 

15 %

80 %

5 %

Hieman energiatehokkaampi

Yhtä energiatehokas

Hieman vähemmän energiatehokas
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muutettu jos siitä on katsottu olevan hyötyä. 

Tekninen toimihenkilö 2 Pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, johon 

kuuluvat ulkopuoliset ja sisäiset 

energiakatselmukset, energian kk palaverit yms. 

Esim. taajuusmuuttajia on lisätty säännöllisesti 

sopiviin kohteisiin, liian suuria pumppuja on 

vaihdettu optimaalisempiin, turhaa pumppausta 

karsittu esim. automaation avulla ja uudenlaisia 

energiatehokkaita moottoreita on pyritty 

suosimaan uusinnoissa. 

Toki kilpailijatkin ovat varmaan tehneet 

samansuuntaisia toimia mutta tuntuma on että 

olemme hiukan edellä. 

Tekninen toimihenkilö 3 Keskusteluihin toimittajien kanssa, käsitykseen 

kilpailijoiden laitekannasta ja 

kustannuskilpailukyvystä. 

Tekninen toimihenkilö 4 Isojen pumppujen hyötysuhteet on tarkastettu 

Tuotantojohtaja 1 arvaus 

Tuotantojohtaja 2 Käsitys 

Tuotantojohtaja 3 tehtyyn selvitykseen, energiatehokkuustyöhön 

erilaisiin auditointeihin 

Tuotantojohtaja 4 Uudemmilla osastoilla käytössä uudemman 

tekniikan pumput, joissa huomattavasti parempi 

hyötysuhde kuin vanhoissa. Millään kikalla ei 

vanhasta tekniikasta saa uuden veroista, koska 

pumppukäyrien hyötysuhde perustuu aina 

mitoitukseen, juoksupyörän suunnitteluun ja 

yleensä pumpun pumppaushyötysuhteeseen. 

Tuotantojohtaja 5 Energiatehokkuushankkeissa on kiinnitetty 

huomiota mm. taajuusmuuttajien hankintaan 

Tuotantojohtaja 6 Kilpailijoiden laitosten tekninen ikä on 
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jotakuinkin sama. 

Ympäristövastaava 1 Pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön 

Ympäristövastaava 2 Tehtaalla on varmasti paljon vanhoja pumppuja, 

jotka voisi vaihtaa energiatehokkaammaksi 

Ympäristövastaava 3 Tuntumaan 

 

 

Kysymys 19: Milloin tehtaallanne on viimeksi selvitetty 

pumppausjärjestelmien nykytilaa? 

 

Kuva 33: Pumppausjärjestelmien nykytilan selvittämisen ajankohdat (N=9). 

Lähes puolet teknisistä toimihenkilöistä ja ympäristövastaavista eivät olleet 

tietoisia siitä, milloin heidän tehtaillaan on viimeksi tehty 

pumppausjärjestelmiin liittyvää selvitystyötä (kuva 33). 
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Kysymys 20: Jos kyllä, niin miten? 

Taulukko 8: Pumppausjärjestelmien nykytilan selvittämiseen käytetyt keinot 

(vastaajat, jotka olivat tietoisia edellisen pumppausjärjestelmien tarkastelun 

ajankohdasta)  

Vastaaja Vastaus 

Tekninen toimihenkilö 1 Tehokkaimmat jatkuvakäyntiset pumput 

tarkastettu, pns säätö lisätty jos siitä on katsottu 

olevan hyötyä. 

Tekninen toimihenkilö 2 Aiemmin tehdyn energia-analyysin (2008) 

pumppukartoituksen mukainen pumppu tai/ja 

taajuusmuuttajainvestointi hiukan muokattuna. 

Tekninen toimihenkilö 3 Pumppujen hyötysuhdetarkastelu 

Ympäristövastaava 1 Jatkuvaa prosessin seurantaa ja kehitystä. 

Sähkönsäästöön pyritään kaikissa 

muutoshankkeissa. 

Ympäristövastaava 2 Erillisiä pumpausysteemejä ja niiden 

energiakulutusta on selvitettu mm. 

vesilaitoksella ja jäteveden puhdistamolla 

 

Kysymys 21: Jos kyllä, niin kenen toimesta?  

[vastauksissa esiintyneet yritykset ja tahot sensuroitu hakasuluin] 

Taulukko 9: Pumppausjärjestelmien nykytilaa selvittäneet tahot 

Vastaus Vastaaja 

Tekninen toimihenkilö 1 Omasta toimesta 

Tekninen toimihenkilö 2 Energia-analyysin (jossa käsiteltiin 

pumppauksia) teki vuonna 2008 [yksityinen 

insinööritoimisto] 

Tekninen toimihenkilö 3 Energiakatselmuksen yhteydessä 

Ympäristövastaava 1 

 

Tehtaiden omien teknisten organisaatioiden 

toimesta teollisuussuunnittelun. 
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 yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös yhtiön 

Omien energiatehokkuusasiantuntijoiden 

toimesta sisäisissä energiatehokkuuden 

auditoinneissa yhteistyössä tehtaiden kanssa. 

Ympäristövastaava 2 [yliopisto] 

 

3.5 Tutkimuskysymys 4: Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia 

tehtaat ovat havainneet pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuuteen liittyen? 

Kysymys 22: Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

  

Kuva 34: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista edistävät sisäiset 

tekijät. 

Annetuista kahdeksasta vaihtoehdosta vastauksia sai neljä (kuva 34). 

Vastauksista ei voida tunnistaa mitään selkeää yksittäistä vastaustyyppiä. 
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Kysymys 23: Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

 

 

Kuva 35: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista edistävät ulkoiset 

tekijät. 

Annetuista kahdestatoista vaihtoehdosta vastauksia sai viisi (kuva 35). 

Kansainvälisen kilpailun asettamien haasteiden lisäksi valtion ohjaus näkyi 

selkeästi vastauksissa. 
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Kysymys 24: Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat 

jarruttavat energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

 

Kuva 36: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista jarruttavat 

hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat. 

Annetuista kolmestatoista vaihtoehdosta vastauksia sai kuusi (kuva 36). 

Pitkät päätöksentekoketjut oli erittäin suosittu vastausvaihtoehto. 
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Kysymys 25: Mitkä tekniset tekijät jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

 

Kuva 37: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista jarruttavat tekniset 

tekijät. 

Annetuista kymmenestä vaihtoehdosta vastauksia sai seitsemän (kuva 

37).  
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Kysymys 26: Kuinka monta prosenttia pumpuistanne on 

taajuusmuuttajaohjattuja? 

 

Kuva 38: Taajuusmuuttajaohjattujen pumppujen osuus kokonaismäärästä 

(N=5). 

Valtaosassa vastanneista teknisistä toimihenkilöistä ilmoitti 

taajuusmuuttajaohjattujen pumppujen prosenttiosuudeksi 20 % (kuva 38). 

Kysymys 27: Mitä suunnitelmia Teillä on pumppausjärjestelmienne 

energiatehokkuuden parantamiseksi tulevaisuudessa? 

Taulukko 10: Vastaukset kysymykseen 27 

Vastaaja Vastaus 

Tehtaanjohtaja 1 Kartoituksia on tehty ja jatketaan 

Tehtaanjohtaja 2 isot merkittävät kohteet jo tehty, parantaa 

pienin askelin kannattavuuden mukaan 

Tehtaanjohtaja 3 Massan lajittelun energian säästö 

Tehtaanjohtaja 4 Laiteuudistusten yhteydessä 

energiankulutukseen kiinnitetään huomiota ja 

hankitaan energiatehokkaampia laitteita. 

Tekninen toimihenkilö 1 Kaikki merkittävät energiankäyttökohteet 

tarkastetaan niin että' jos takaisinmaksuaika on 
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alle 2 vuotta, siirrytään investointivarojen 

salliessa parempaan tekniikkaan. 

Tekninen toimihenkilö 2 Energiatehokkaiden moottoreiden ja 

taajuusmuuttajien lisäämisen jatkaminen. 

Tekninen toimihenkilö 3 Ajatuksen tasolla: Verkostojen kartoitus, niin 

että tunnistetaan mitkä kohteet todella 

tarvitsevat korkean paineen. Ko. kohteisiin 

paineenkorotuspumppu ja paineen lasku. 

Tekninen toimihenkilö 4 Uudet putkipiirit suunnitellaan huomioiden 

energiatehokkuuteen vaikuttavat tekijät 

Ympäristövastaava 1 Alennetaan painetasot verkostoissa (esim. 

raakavesi, paineilma, nollavesi) riittävän 

alhaalle. Jos jokin tietty kohde vaatii 

korkeamman painetason, hankitaan sille 

erillinen paineenkorotuslaite. 

Yksinkertaistetaan prosesseja poistamalla 

mahdolliset turhat pumppauskierrätykset ja 

välisäiliöt. Taajuusmuuttajia isoille pumpuille. 

Myös juoksupyörän pienentäminen voi olla 

joskus hyvä ratkaisu. Hyödynnetään jauhimien 

paineentuotto-ominaisuutta. 

 

Kysymys 28: Mihin pumppuihin liittyviin ongelmiin tehtaallanne etsitään 

ratkaisua tällä hetkellä? 

Taulukko 11: Vastaukset kysymykseen 28 

Vastaaja Vastaus 

Tekninen toimihenkilö 1 Ei mihinkään 

Tekninen toimihenkilö 2 ilmanpoistoon pulpperipumpuissa 

Tekninen toimihenkilö 3 energiakulutuksen mittaus 
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Tekninen toimihenkilö 4 On tunnistettu että ylläpidetään monissa 

verkostoissa tarpeettoman suurta painetta, 

tehokkaampaa voisi olla laske paine ja 

korottaa pienellä korotuspumpulla vain niissä 

käyttökohteissa, joissa korkeaa painetta 

tarvitaan, 

Tekninen toimihenkilö 5 Ei mihinkään 

 Tuotantopäälliköt (6 vastausta) 

Tuotantopäällikkö 1 Jatkuva parannustyö 

Tuotantopäällikkö 2 Ei mihinkään 

Tuotantopäällikkö 3 MC-pumppaukseen 

Tuotantopäällikkö 4 MC-pumput kuitulinjoilla 

Tuotantopäällikkö 5 Hakepumput 

Tuotantopäällikkö 6 Ei mihinkään 
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4 TULOSTEN POHDINTAA 

4.1 Tutkimuskysymys 1: Mitkä tekijät vaikuttavat 

energiatehokkuusinvestoinnin toteutumiseen? 

Suurin osa ruotsalaisista paperi- ja sellutehtaista pitää pisimpänä 

mahdollisena takaisinmaksuaikana kolmea vuotta (Thollander, Ottosson 

2010). Alla on mainitun tutkimuksen tulokset esitettynä samassa 

kuvaajassa tämän työn yhteydessä tehdyn kyselyn vastaavien tulosten 

kanssa: 

 

Kuva 39: Suomalaisten ja ruotsalaisten tehtaiden pisimmät sallitut 

takaisinmaksuajat energiatehokkuusinvestoinneille. 

Koska kysymykseen saatiin vastaus ainoastaan tehtaanjohtajilta (ei 

talousjohtajilta), voidaan olettaa, että tulokset vastaavat vähintään viiden 

Suomessa sijaitsevan tehtaan tilannetta. Tämän perusteella ruotsalaisilla 

tehtailla tehdään energiatehokkuusinvestointeja löyhemmin perustein kuin 

Suomessa. 

Kun kysyttiin syitä valittuihin takaisinmaksuaikojen rajauksiin, lähes 

kaikissa vastauksissa kävi ilmi käytettävissä olevan investointirahoituksen 

puute. Tämä oli odotettavissa Thollanderin tutkimuksen perusteella 
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(Thollander, Ottosson 2007), jonka mukaan rahoitukselliset vaikeudet ovat 

yksi suurimmista esteistä energiatehokkuusinvestointien toteutumiselle. 

Muita kriteereitä energiatehokkuusinvestointien arviointiin ilmoitti viidestä 

tehtaanjohtajasta neljä. Puolet viittasivat uuden investoinnin 

luotettavuuteen, sanoin: ”tuotteiden laatu” sekä ”Toteutettava tekniikka on 

oltava tunnettua ja toimivaa”. Tämä tukee hyvin luvussa 4.4 käsiteltyjä 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista jarruttavien tekijöiden tuloksia 

(tuotannolliset häiriöt) sekä tätä tutkimusta varten tehdyn että Thollanderin 

ym. kyselyn perusteella. 

Samassa yhteydessä tahdottiin tehdä vertailu toiseenkin Thollanderin ja 

Ottossonin tutkimuksessa (Thollander, Ottosson 2010) esille tulleeseen 

asiaan, yritysten energiastrategioiden pituuksiin. 

 

Kuva 40: Suomalaisten ja ruotsalaisten tehtaiden energiastrategioiden 

pituudet. 

Vastausten perusteella useammassa Ruotsin maaperällä sijaitsevissa 

tehtaassa on käytössään viiden vuoden (tai pidempi) energiastrategia ja 

asianmukainen energiastrategia puuttuu kokonaan harvemmalta tehtaalta. 

Kun energiatehokkuusinvestointien määrättyjä takaisinmaksuaikoja 

verrattiin muihin investointeihin, havaittiin niiden olevan keskenään 

keskimäärin samanpituisia. Kyselyn yhteydessä ei ilmennyt, että mikään 

40%

40%

20%

22%

8%

22%

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Puuttuu

1 vuosi

3 vuotta

5 vuotta tai enemmän

% yrityksistä

Energiastrategian pituus

Suomi Ruotsi



    

78 
 

vastanneista tehtaista olisi epätietoinen energiatehokkuusinvestointeihin 

myönnettävistä tuista. 

4.2 Tutkimuskysymys 2: Kohtaavatko energiatehokkuuteen 

liittyvä tietämys ja päätöksentekovalta toisensa? 

Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, huomioidaanko 

päätöksenteossa osaaminen laajasti hierarkiaportaiden yli vai keskittyykö 

päätöksenteko ainoastaan esimerkiksi ”yläportaille”. Valitettavasti 

talousjohtajien jätettyä vastaamatta kyselyyn, ei saatu kattavaa kuvaa 

tilanteesta. Huonoiten edustettuina energiatehokkuustiimeissä ovat tehdyn 

kyselyn perusteella tehtaanjohtajat sekä ympäristövastaavat. 

Talousjohtajien vastaukset olisivat olleet erityisen tärkeitä siksi, että 

Halttusen (Halttunen 2012) mukaan energiatehokkuusinvestointien 

toteutumisen todennäköisyyttä lisää investointimahdollisuuden 

suunnittelussa mukana oleva taloudellinen asiantuntija.  

Tehtaanjohtajat vastasivat kysymykseen ”Keitä energiatehokkuus-

investointeja pohdittaessa kuullaan?” ja antoivat seuraavat vastaukset: 

Vastausten lukumäärä  Vastaus 

3 kpl (60 %)   Laitevalmistaja 

1 kpl (20 %)   inv. hallinto 

1 kpl (20 %)   käyttöhenkilökunta 

Laitevalmistajan kuuleminen on vastausten mukaan yleisintä, mutta ei 

välttämättä paras mahdollinen ratkaisu – Xenergy Inc.:n mukaan (Xenergy 

inc. 1998) laitetoimittajat eivät ole motivoituneita toimittamaan parasta 

mahdollista energiatehokkuutta, vaan myymään mahdollisimman paljon ja 

mahdollisimman suurella voitolla. Esimerkiksi yksittäisen pumpun 

uusimisen ulkoistaminen pumpputoimittajalle saattaa kylläkin olla helpoin 

ratkaisu. Käyttöhenkilökuntaa, jolla saattaa olla ajankohtaista tietoa 

”kentältä”, kuultiin ainoastaan yhdessä tehtaassa. Käyttöhenkilökunnan 

kuulemisella voisi olla positiivisia vaikutuksia, sillä he käyttävät laitteita 
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päivittäin ja heillä saattaisi siten olla tiedossaan niiden ”ajamisessa” 

ilmeneviä ongelmia tai ehdotuksia prosessin toimivuuden parantamiseen. 

Energiatehokkuus”tiimien” olemassaolon selvittäminen oli lähtöisin Motiva 

Oy:n kanssa käydystä neuvottelusta, mutta se päätettiin lisätä kyselyyn, 

sillä kyseisen tiimin olemassaolo saattaa tutkijan mielestä olla tärkeää 

energiatehokkuusinvestointien onnistuneen toteuttamisen kannalta. 

Esimerkiksi taloudellisen asiantuntijan kuuluminen tiimiin saattaa edistää 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista (Halttunen 2012). 

Valitettavasti yksikään talousjohtaja ei vastannut kysymykseen, joten 

heidän osanottonsa kyseisiin ”tiimeihin” jäi arvoitukseksi. Huomioitavaa 

saaduissa vastauksissa kuitenkin on, että olemassa olevissa tiimeissä on 

mukana ainoastaan puolet ympäristövastaavista. Tähän yhteyteen on 

hyvä mainita, että ympäristövastaavien mielipide siitä, ovatko 

energiatehokkuus- ja säästöasiat riittävän korkealla prioriteetilla, oli 

kaikista vastaajaryhmistä kielteisin. 

Ainoastaan puolet tehtaista on antanut käyttöhenkilökunnalleen 

energiatehokkuutta parantavaa koulutusta ja vain yksi viidestä tehtaasta 

palkitsee työntekijöitään energiatehokkuuden perusteella. Kirjallisuudesta 

ei löytynyt lähteitä näiden tekijöiden vaikutuksesta paperi- ja 

selluteollisuudessa, mutta Borealis Polymersin tapauksessa (Pentti 2009) 

ja muualla kirjallisuudessa (Milosevic 2012) näiden tekijöiden katsotaan 

olevan energiatehokkuuden kannalta hyödyllisiä. 

4.3 Tutkimuskysymys 3: Kuinka hyvin oman tehtaan 

pumppausjärjestelmän nykytila tunnetaan? 

Kuten kirjallisuusosassa mainittiin, pumppaus kattaa merkittävän osan 

teollisuuslaitosten sähkön- ja energiankäytöstä. Lisäksi pumppaaminen 

omaa moottorikäyttöisistä laitteista suurimman potentiaalin 

energiansäästökohteena (ks. kappale 1.4). Silti yhdelläkään 

kahdestakymmenestä vastaajasta ei ollut varmaa tietoa siitä, kuinka 

monta prosenttia sähkön- tai energiankulutuksesta heidän tehtaallaan on 
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pumppausjärjestelmien ansiota. On oletettavaa, että ympäristö- tuotanto- 

tai kunnossapitoasioista vastaavilla henkilöillä olisi mielenkiintoa tietää 

asia arvailun sijaan, joten halua mitata pumppujärjestelmien 

energiankulutusta saattaa löytyä. On myös huomioitava, että 

tietämättömyys oman tehtaan energiakulujen aiheuttajista (laitekohtaisen 

mittauksen puute) saattaa vaikeuttaa energiatehokkuusprojektien 

toteuttamista (Rohdin, Thollander 2006). Jokaisen vastaaja jouduttua 

arvaamaan pumppausjärjestelmiensä energiakulutuksen osuuden sähkön- 

ja energiankulutuksesta on indikaatio siitä, että laitekohtaista mittausta ei 

joko ole, sitä ei käytetä tai vastaajilla ei ole pääsyä mittaustietoihin. 

Vastaajaryhmistä ympäristövastaavat arvioivat pumppausjärjestelmät 

suhteessa suurimmiksi sekä energian- että sähkönkuluttajiksi. Pumppujen 

suhteen optimistisin vastaajaryhmä oli tekniset toimihenkilöt (kuva 41). 

 

Kuva 41: Eri vastaajaryhmien arviot pumppausjärjestelmien osuudesta 

energian- ja sähkönkulutukseen. 

Lähes puolet (4/9) vastanneista teknisistä toimihenkilöistä ja 

ympäristövastaavista ei ollut tietoisia, koska heidän tehtaillaan on viimeksi 

tarkasteltu pumppausjärjestelmien nykytilaa (kuva 33). Niillä tehtailla, joilla 

tietämystä asiasta löytyi, oli tarkastelu suoritettu 2000-luvun puolivälin 

jälkeen. Suoritettujen toimenpiteiden osalta ei löytynyt mitään yhteistä 

tekijää ja suorittajia oli kirjava joukko insinööritoimistoista yliopistoihin. 

Huomioitavaa on, että ainoastaan yksi vastaajista ilmoitti tehtaallaan 

olevan käytössä ”jatkuvaa prosessin seurantaa ja kehitystä”. 

Jonkinnäköinen energia-analyysi sen sijaan oli suoritettu jokaisen teknisen 

toimihenkilön tehtaalla. Vastanneista hieman useampi uskoo tehtaansa 

olevan pumppausjärjestelmiltään kilpailijoitaan energiatehokkaampi kuin 

vähemmän energiatehokas. Vastaajien vähäisen lukumäärän vuoksi ei 

kuitenkaan voida muodostaa tilastollisesti pitävää johtopäätöstä siitä, onko 

Ympäristövastaava 42 % 25 % 34 %

Tehtaanjohtaja 42,50 % 19 % 30,75 %

Tuotantopäällikkö 32 % 22 % 27 %

Tekninen toimihenkilö 31 % 17 % 24 %
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vastaajilla liian ruusuinen kuva oman tehtaansa energiatehokkuudesta. 

Mikäli kattavammasta vastaajamäärästä esimerkiksi suuri enemmistö 

vastaajista olisi ollut sitä mieltä, että heidän tehtaansa 

pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on parempi kuin kilpailijoilla, 

olisi osalla heistä mahdollisesti turhan positiivinen kuva oman tehtaansa 

pumppausjärjestelmien energiatehokkuudesta. Vastaajien perusteluissa 

käsityksensä perusteisiin oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

yhtenäinen suunta; käsitys siitä, että energiatehokkuustyötä on jo tehty 

kattavasti.  

4.4 Tutkimuskysymys 4: Mitä ongelmia ja mahdollisuuksia 

tehtaat ovat havainneet pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuuteen liittyen? 

Pumppujen väärästä mitoituksesta ja prosessien vaatimusten 

kasvamisesta on kirjallisuudessa mainittu useasti. Käytännön tietoa siitä, 

mitä ongelmia tehtailla yleisesti on ja mitä ratkaisuita tehtailla käytetään 

pumppausjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi, on 

harvemmin saatavilla.  

4.4.1 Energiatehokkuusinvestointeja jarruttavat ja edistävät 

tekijät 

Ongelmaa lähestyttiin ensin vertaamalla Thollanderin ym. (Thollander, 

Ottosson 2007) Ruotsissa tekemän kyselyn tuloksia suomalaisten 

tehtaiden tilanteeseen. Suomalaisilta vastaajilta kysytyissä kysymyksissä 

oli tarjolla samat vaihtoehdot kuin Thollanderin ym. kyselyssä. 

Kyselyssään Thollander ym. skaalasi mielipiteet indeksiin, joka ulottuu 

nollasta yhteen. Skaala toimi siten, että ”usein tärkeä” tekijä sai yhden 

pisteen, ”harvoin tärkeä” nolla pistettä ja ”joskus tärkeä” puoli pistettä. 

Näiden vastausten keskiarvo osoittaa tekijän merkittävyyden. Tätä 

tutkimusta varten tehdyssä kyselyssä ei pienen vastausprosentin pelossa 

pyydetty vastaajia arvottamaan jokaista tekijää, vaan ainoastaan 

valitsemaan tärkeimmät tekijät. 
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Kunkin tekijän saaman vastausmäärän prosenttiosuus 

kokonaisvastausmäärästä osoittaa tätä tutkimusta varten tehdyssä 

kyselyssä kunkin tekijän merkityksellisyyden. Kyselyiden tuloksia on 

vertailtu keskenään asettamalla Thollanderin ym. indeksin arvot omalle y-

akselilleen (indeksi yhdestä nollaan) ja tämän kyselyn tulokset omalleen 

(vastausten prosentuaalinen määrä kullekin tekijälle).  

Energiatehokkuusinvestointien toteutumista jarruttavia tekijöistä 

tarkastellessa havaittiin suomalaisten tehtaiden tapauksessa poikkeavuus 

oletettuihin arvoihin verrattuna. Olettamuksena oli, että koska 

vertailukohtana on Skandinavian maa, kulttuurillisten erojen vähäinen 

määrä yrityskulttuurissa ja laeissa sallisi samankaltaiset ongelmat. 

Kyselyiden tuloksia on vertailtu keskenään seuraavalla sivulla (kuva 42). 
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Kuva 42: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista jarruttavat tekijät suomalaisissa ja ruotsalaisissa paperi- ja sellutehtaissa. 
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Kuten kuva 42 esittää, on suomalaisten tehtaiden tapauksessa 

huomattava piikki tekijän ”pitkät päätöksentekoketjut” kohdalla. Tämän 

tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn saaman pienen vastaajamäärän 

takia tulokset eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, mutta kyseinen 

piikki on niin huomattava, että sen voidaan olettaa olevan merkityksellinen.  

Toinen poikkeavuus löytyy kohdasta ”Vaikeudet saada tietoa nykyisten 

laitteiden energiankäytöstä”. Tätä tukee se, että yhdelläkään vastaajalla ei 

ollut varmaa tietoa tehtaansa pumppausjärjestelmän osuudesta sähkön- 

tai energiankulutukseen, vaan kaikki 20 vastaajaa joutuivat arvaamaan tai 

antamaan käsityksensä asiasta (kuva 43 ja kuva 31). Tämän perusteella 

alalla saattaa olla kysyntää energiankulutusmittauksen saralla. Myös 

Pemberton lukee esteiksi moottorikäyttöisten laitteiden 

energiatehokkuuden parantamiselle tietämättömyyden potentiaalisista 

taloudellisista ja prosessiteknisistä hyödyistä pumppausjärjestelmien 

parantamisessa (Pemberton 2005). 

 

Kuva 43: Vastaajien arviot pumppausjärjestelmien osuudesta tehtaansa 

sähkönkulutukseen. 

Koska kyselyyn vastasi paperi- sellu- ja kartonkitehtaiden edustajia, olisi 

oletettavaa, että kuvassa näkyisi kaksi (sellu- ja paperi+kartonkitehtaat) tai 

kolme (sellu-, paperi- ja kartonkitehtaat) piikkiä. Vastaukset levittäytyvät 

kuitenkin melko tasaisesti alueelle 10 % - 80 %.  
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Energiatehokkuusinvestointien toteutumista edistäviä tekijöitä 

suomalaisissa ja ruotsalaisissa paperi- ja sellutehtaissa verrattiin jälleen 

Thollanderin ym. (Thollander, Ottosson 2007) tutkimukseen verraten. 

Kuten edellä vertailtiin energiatehokkuusinvestointeja jarruttavia tekijöitä, 

on seuraavalla sivulla analysoitu kyselyiden tuloksia samalla menetelmällä 

(kuva 44): 
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Kuva 44: Energiatehokkuusinvestointien toteutumista edistävät tekijät suomalaisissa ja ruotsalaisissa paperi- ja sellutehtaissa. 

13

18 18

21

3

10

13

3 3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

5

10

15

20

25

Sa
av

u
te

tt
u

 s
ää

st
ö

, j
o

ka
 jo

h
tu

u
 p

ie
n

em
m

äs
tä

en
e

rg
ia

n
ku

lu
tu

ks
es

ta

Ih
m

is
e

t,
 jo

ill
a 

o
n

 t
av

o
it

te
it

a

P
it

kä
n

 a
ik

av
äl

in
 e

n
er

gi
as

tr
at

e
gi

a

En
er

gi
an

 h
in

n
an

 n
o

u
su

n
 u

h
ka

(E
C

S)

(P
FE

)

K
an

sa
in

vä
lin

en
 k

ilp
ai

lu

Yr
it

yk
se

n
 s

is
äi

n
e

n
 y

m
p

är
is

tö
jä

rj
es

te
lm

ä

Yr
it

yk
se

n
 s

is
äi

n
e

n
 v

er
ko

st
o

EU
-P

ää
st

ö
ka

u
p

p
a

Yr
it

yk
se

n
 im

ag
o

 y
m

p
är

is
tö

as
io

is
sa

M
e

ts
ät

e
o

lli
su

u
d

en
 s

is
äi

n
en

 v
er

ko
st

o

V
al

ti
o

n
 t

u
et

 e
n

e
rg

ia
te

h
o

kk
u

u
si

n
ve

st
o

in
te

ih
in

V
al

ti
o

n
 e

n
e

rg
ia

te
h

o
kk

u
u

te
en

 li
it

ty
vä

t
m

ää
rä

yk
se

t

In
ve

st
o

in
ti

e
n

 m
yö

tä
 a

m
m

at
ti

la
is

ilt
a 

sa
at

av
a,

ka
tt

av
a 

tu
ki P
ar

an
tu

va
t 

ty
ö

o
lo

t

In
fo

rm
aa

ti
o

 ja
 t

u
ki

 o
m

an
 m

aa
n

m
et

sä
te

o
lli

su
u

ss
ek

to
ri

n
 k

au
tt

a

(R
u

o
ts

is
sa

 m
aa

ku
n

n
al

le
 t

eh
tä

vä
 v

u
o

si
tt

ai
n

e
n

ra
p

o
rt

ti
)

Ju
lk

is
e

st
i r

ah
o

it
et

u
t 

en
er

gi
a-

au
d

it
o

in
n

it

K
an

sa
la

is
jä

rj
e

st
ö

je
n

 p
ai

n
o

st
u

s

Er
it

yi
se

t 
e

n
er

gi
at

e
h

o
kk

u
u

si
n

ve
st

o
in

te
ih

in
m

yö
n

n
et

tä
vä

t 
la

in
at

K
o

lm
an

n
e

n
 o

sa
p

u
o

le
n

 m
yö

n
tä

m
ä 

ra
h

o
it

u
s

Yh
te

is
ty

ö
 E

SC
O

-y
ri

ty
ks

en
 k

an
ss

a

Th
o

lla
n

d
er

 &
 O

tt
o

ss
o

n
 2

0
0

7
 (

in
d

ek
si

 0
-1

)

Tä
m

ä 
ky

se
ly

 (
va

st
au

st
en

 %
-o

su
u

s)
 

Tämä kysely (vastausten %-osuus) Thollander & Ottosson 2007 (indeksi 0-1)
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Edellisen sivun kuvaajasta ei voida vetää mitään yksiselitteisiä 

johtopäätöksiä. Tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn saaman 

pienen vastaajamäärän takia tulokset eivät ole keskenään täysin 

vertailukelpoisia, mutta tässä tapauksessa suomalaisten ja ruotsalaisten 

tehtaiden erot eivät näyttäisi olevan aivan niin suuria kuin 

energiatehokkuusinvestointeja jarruttavien tekijöiden tapauksessa. 

Kuvassa suluissa olevat tekijät ovat ainoastaan Ruotsin rajojen 

sisäpuolella toimiviin tehtaisiin vaikuttavia säädöksiä, jotka jätettiin pois 

tätä työtä varten toimitetusta kyselystä. 

4.4.2 Tämän hetken toiminta 

Osa vastaajista ilmoitti tämän hetken suunnitelmia kartoittavaan 

kysymykseen pumppujen paineen laskemiseen pyrkimisen. Tämä indikoi 

sitä, että pumppujen tämänhetkinen ylimitoitus on tiedossa tehtailla. 

Yleistä oli myös suurten kohteiden priorisointi, alla on lainattu paria 

vastaajaa: 

”Isot merkittävät kohteet jo tehty”  

”Kaikki merkittävät energiankäyttökohteet tarkastetaan niin että jos 

takaisinmaksuaika on alle 2 vuotta, siirrytään investointivarojen salliessa 

parempaan tekniikkaan.” 

Tutkimuksessa ei selvinnyt, onko tehtailla tietoa siitä, että suuret pumput 

eivät välttämättä ole niitä potentiaalisimpia energiansäästökohteita kun 

ajatellaan asiaa laajemmasta näkökulmasta. Suurten pumppujen 

tarkasteleminen voi yksittäisinä laitteina tuoda suuria säästöjä, mutta suuri 

potentiaali piilee myös pienemmissä pumpuissa johtuen niiden suuresta 

lukumäärästä (Xenergy inc. 1998), (Kuoppamäki 1990) yhdistettynä 

huonoon hyötysuhteeseen (de Almeida, Fonseca et al. 2003). 

Yli kolmasosa vastaajista (tekniset toimihenkilöt, tuotantojohtajat, N=11) 

ilmoitti, että heidän tehtaallaan ei tällä hetkellä etsitä ratkaisua mihinkään 

pumppausjärjestelmiin liittyvään ongelmaan. Kyselyssä ei selvinnyt, miksi 

näin on. Olisi oletettavaa, että jokaisella tehtaalla etsittäisiin ratkaisua 
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ainakin johonkin ongelmaan, sillä yhdelläkään tehtaalla tuskin on 

täydellinen tilanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuuden tai 

teknisen toimivuuden suhteen. Esimerkiksi taajuusmuuttajia on harvassa 

vastanneessa tehtaassa merkittävää osuutta pumpuista (kuva 45): 

 

Kuva 45: Taajuusmuuttajaohjattujen pumppujen osuus kokonaismäärästä 

(N=5). 

Ne tehtaat, joissa taajuusmuuttajaa ei ole lähes jokaisessa pumpussa, 

voisivat joka tapauksessa harkita niiden lisäämistä ja havaita mahdollisia 

säästöjä. Kappaleessa 1.8.3 on käyty läpi taajuusmuuttajan etuja muihin 

säätömenetelmiin verrattuna. Näiden tietojen perusteella sen sijaan, että 

ei etsitä ratkaisua mihinkään ongelmaan, saattaisi olla kannattavaa edes 

harkita taajuusmuuttajien asentamista pienempiinkin pumppuihin. 

4.5 Virhetarkastelu 

Kyselyn vastausprosentti jäi odottamattoman pieneksi. Tämä johtui 

todennäköisesti siitä, että yrityksiä lähestyttäessä ei yleisesti saatu selville 

suoria sähköpostiosoitteita, vaan kysely jouduttiin lähettämään usein 

jonkun välittäjähenkilön kautta. Osa yrityksistä tahtoi valikoida itse, ketkä 

heidän henkilöstöstään vastaisivat kyselyyn, jolloin ei mahdollisesti saatu 

toivottua ”laajaa kuvaa” kunkin vastaajaryhmän mielipiteistä. 
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Kysely jouduttiin aikataulusyistä suorittamaan kesälomakauden aikana, 

joka oletettavasti vaikutti vastaajamääriin negatiivisesti. Vastausaikaa 

annettiin noin 1,5 kuukautta, jotta kaikkien vastaajien kesälomat ehtivät 

varmasti loppua vastauskauden aikana. Kuitenkin kyselyyn vastaaminen 

ei oletettavasti ole kesälomalta palaavan toimihenkilön mielestä tärkein 

mahdollinen tehtävä. 

Koska kyselyyn tahdottiin mahdollisimman suuri vastaajajoukko ja 

mahdollisimman rehelliset vastaukset, se tehtiin täysin anonyymiksi. 

Yhdestäkään saapuneesta, täytetystä lomakkeesta ei tiedetty, miltä 

tehtaalta se oli saapunut tai kuka siihen oli vastannut. Tutkija ei vastauksia 

käsitellessään tiennyt esimerkiksi sitä, kuinka monesta tehtaasta 

vastaukset ovat saapuneet tai sitä, onko kaksi vastaajaa (esimerkiksi 

tehtaanjohtaja ja ympäristövastaava) samalta vai eri tehtaalta. Tämä tekee 

tulosten tulkinnasta vaikeampaa, sillä ei ole tietoa, kuinka suurta osaa 

Suomessa sijaitsevista tehtaista kysely kuvaa. Suuremman 

vastaajajoukon tapauksessa tällä ei olisi ollut niin suurta merkitystä. 

Kyselyn suorittaminen anonyyminä oli kuitenkin hyvä ratkaisu, sillä 

tässäkin tapauksessa vastauksia tuli yllättävän vähän. 

Oltaessa kyselyn tiimoilta yhteydessä eri yrityksiin huomattiin, että yhdellä 

tehdaspaikalla voi toimia monta tehdasta. Tämä mahdollistaa sen, että 

tiettyjä tehtäviä voi hoitaa yksi henkilö usean tehtaan alueella 

samanaikaisesti. Esimerkiksi tehtaanjohtaja voi olla sama henkilö kahdella 

eri tehtaalla. Tämän vuoksi ei tiedetä, kuinka montaa tehdasta yhden 

kyselyyn vastanneen henkilön vastaukset koskevat. 

4.6 Ehdotukset jatkotutkimuksia varten 

Koska alan henkilöstön tietämys omien tehtaidensa 

pumppausjärjestelmien osuudesta sähkön- ja energiankulutukseen tuntuu 

olevan hataralla pohjalla, olisi hyvä ajatus teettää esimerkiksi insinööri- tai 

diplomityö, jossa selvitettäisiin tyypillisen paperi-, kartonki- tai sellutehtaan 

tapauksessa pumppausjärjestelmien osuus sähkön- tai 



    

90 
 

energiankulutuksesta. Tämä voisi avata alalla toimivien ihmisten silmät 

todellisille säästöpotentiaaleille. 

Tutkimus yritysten energiastrategioiden pituuden vaikutuksesta pitkällä 

aikavälillä niiden kannattavuuteen olisi mielenkiintoinen ja se voisi 

kannustaa yrityksiä tekemään päätöksiä pidemmällä tähtäimellä. Toisin 

kuin jotkut muut investoinnit, energiatehokkuusinvestointi on usein 

sellainen, joka ei ”vanhene”, vaan antaa usein energiansäästöä sekä 

muita positiivisia vaikutuksia takaisinmaksuajan jälkeenkin. 
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5 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia parantaa paperi- ja 

selluteollisuuden pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta. 

Kirjallisuusosassa havaittiin pumppausjärjestelmissä piilevä suuri 

energiansäästöpotentiaali - pumput ovat yleisesti ylimitoitettuja ja 

taajuusmuuttajien olemassaolo on vähäistä johtuen laitteiston korkeista 

hinnoista, jotka kuitenkin ovat pudonneet muutamien vuosien takaisesta. 

Pumppausjärjestelmien osuus paperi- ja sellutehtaiden sähkön-

kulutuksesta on erittäin merkittävä ja pumppausjärjestelmissä on kaikista 

sähkömoottorikäyttöisistä laitteista suurin energiansäästöpotentiaali. 

Pumpun hankintahinta on häviävän pieni osa pumpun koko elinkaaren 

aikaisista kustannuksista. 

Kokeellisessa osassa selvitettiin pumppausjärjestelmien ja niihin liittyvien 

asenteiden nykytilaa Suomessa sijaitsevissa paperi- ja sellutehtaissa. Eri 

tehtäviä hoitaville vastaajaryhmille lähetettiin omat kysymyssarjansa 

sähköpostitse ja he vastasivat web-pohjaiseen kyselyyn. 

Kyselyn perusteella pumppausjärjestelmien nykytilaa, kuten niiden 

energiankulutusta ei tunneta hyvin. Energiatehokkuusinvestointeja, kuten 

pumppujen energiatehokkuuden parantamisprojekteja, toteutetaan, mikäli 

niiden takaisinmaksuaika on enintään kaksi vuotta tai vähemmän. Tämä 

aika on lyhempi kuin vastaavien investointien tapauksissa Ruotsissa 

sijaitsevilla tehtailla. Yritysten energiastrategiat ovat lyhempiä kuin 

Ruotsissa sijaitsevilla tehtailla ja verraten useammalla Suomessa 

sijaitsevalla tehtaalla sellainen puuttuu kokonaan. Pitkät 

päätöksentekoketjut ovat suurin energiatehokkuusinvestointeja jarruttava 

tekijä Suomessa sijaitsevilla tehtailla, kun taas Ruotsissa sijaitsevilla 

tehtailla suurin jarruttava tekijä on tuotannon keskeytymisen aiheuttamat 

haitat. Laitekohtainen kulutusmittaus voisi luoda mahdollisuuksia parantaa 

pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta Suomessa sijaitsevilla paperi- 

ja sellutehtailla. 
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LIITELUETTELO 

LIITE 1: Kysymyssarjat kullekin vastaajaryhmälle 

  



                                                                                           LIITE 1
   LIITE 1 

 

Tehtaanjohtaja 

Kuinka pitkän tähtäimen energiastrategia tehtaallanne on käytössä? 

Kuinka pitkä takaisinmaksuaika energiatehokkuusinvestoinnilla saa olla, 

jotta se voidaan toteuttaa tehtaallanne? 

Miksi olette päätyneet juuri tähän takaisinmaksuajan rajaukseen? 

Energiatehokkuusinvestointien pisin sallittu takaisinmaksuaika on 

pidempi/lyhyempi/yhtä pitkä kuin muiden investointien? 

Takaisinmaksuajan lisäksi, millä muilla perusteilla 

energiatehokkuusinvestoinnin kelpoisuutta arvioidaan? 

Oletteko tietoisia energiatuista, joita voitte saada 

energiatehokkuusinvestointien ja -analyysien toteuttamiseen? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko käyttöhenkilökuntanne koulutettu tietämään, kuinka he voivat 

työpanoksellaan säästää energiaa pumppausjärjestelmien osalta? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Palkitaanko tehtaanne henkilökuntaa jollain tavalla energiatehokkuudesta? 

Keitä energiatehokkuusinvestointeja pohdittaessa kuullaan? (voitte valita 

useita vaihtoehtoja) 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 
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Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

Mitä suunnitelmia Teillä on pumppausjärjestelmienne energiatehokkuuden 

parantamiseksi tulevaisuudessa? 

Mitä ohjeistuksia, selvityksiä tai kehityshankkeita ehdotatte Motivan 

toteuttavan yhteistyössä yritysten kanssa? 

 

Talousjohtaja 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Kuinka pitkä takaisinmaksuaika energiatehokkuusinvestoinnilla saa olla, 

jotta se voidaan toteuttaa tehtaallanne? 

Miksi olette päätyneet juuri tähän takaisinmaksuajan rajaukseen? 

Energiatehokkuusinvestointien pisin sallittu takaisinmaksuaika on 

pidempi/lyhyempi/yhtä pitkä kuin muiden investointien? 

Takaisinmaksuajan lisäksi, millä muilla perusteilla 

energiatehokkuusinvestoinnin kelpoisuutta arvioidaan? 

Budjetoidaanko energiatehokkuusinvestointeihin rahaa vuosittain? 

Onko energiatehokkuusinvestointeihin budjetoitu rahamäärä oma 

itsenäinen osuutensa vai sisältyykö se johonkin muuhun? 

Oletteko tietoisia tuista, joita voitte saada energiatehokkuusinvestointien ja 
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-analyysien toteuttamiseen? 

Kenen vastuulla tukien seuranta yrityksessänne on? 

Koska tehtaallanne on viimeksi tehty investointeja pumppausjärjestelmien 

energiatehokkuuden parantamiseksi? 

Palkitaanko tehtaanne henkilökuntaa jollain tavalla energiatehokkuudesta? 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

 

Tekniset toimihenkilöt 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 
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Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Milloin tehtaallanne on viimeksi selvitetty pumppausjärjestelmien 

nykytilaa? 

Jos kyllä, niin miten? 

Jos kyllä, niin kenen toimesta? 

Mihin pumppuihin liittyviin ongelmiin tehtaallanne etsitään ratkaisua tällä 

hetkellä? 

Onko tehtaallanne tehty energia-analyysi viimeisen viiden vuoden aikana? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Kuinka monta prosenttia pumpuistanne on taajuusmuuttajaohjattuja? 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

Mitä suunnitelmia Teillä on pumppausjärjestelmienne energiatehokkuuden 

parantamiseksi tulevaisuudessa? 

Mitä ohjeistuksia, selvityksiä tai kehityshankkeita ehdotatte Motivan 

toteuttavan yhteistyössä yritysten kanssa? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Onko käyttöhenkilökuntanne koulutettu tietämään, kuinka he voivat 

työpanoksellaan säästää energiaa pumppausjärjestelmien osalta? 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 
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tehtaallanne? 

 

Ympäristövastaava 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Onko tehtaallanne tehty Motiva-mallinen energia-analyysi (esim. 

Teollisuuden energia-analyysi) tai vastaava kattava energiaselvitys 

viimeisen viiden vuoden aikana? 

Milloin tehtaallanne on viimeksi selvitetty pumppausjärjestelmien 

nykytilaa? 

Jos kyllä, niin miten? 

Jos kyllä, niin kenen toimesta? 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 
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Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitä suunnitelmia Teillä on pumppausjärjestelmienne energiatehokkuuden 

parantamiseksi tulevaisuudessa? 

 

Tuotantopäällikkö 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Mihin pumppuihin liittyviin ongelmiin tehtaallanne etsitään ratkaisua tällä 

hetkellä? 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Onko käyttöhenkilökuntanne koulutettu tietämään, kuinka he voivat 
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työpanoksellaan säästää energiaa pumppausjärjestelmien osalta? 

 

Koneenhoitaja 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne sähkönkulutuksesta? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka suuren osan arvioisitte pumppausjärjestelmien vastaavan 

tehtaanne energiakuluista? 

Perustuuko vastauksenne mitattuun tietoon vai käsitykseen asiasta? 

Kuinka hyvä tehtaanne pumppausjärjestelmien energiatehokkuus on 

verrattuna kilpailijoihinne? 

Mihin käsityksenne perustuu? (pitkäaikaiseen energiatehokkuustyöhön, 

valmistajan kanssa tehtyihin selvityksiin, energiakatselmuksissa tehtyihin 

havaintoihin tms.) 

Mitkä tekniset tekijät jarruttavat energiatehokkuusinvestointien 

toteutumista tehtaallanne? 

Ovatko energiatehokkuus- ja säästöasiat mielestäsi riittävän korkealla 

prioriteetilla yrityksessänne? 

Onko tehtaallanne "tiimiä", joka hoitaa energiatehokkuusasioita? 

Kuulutko kyseiseen "tiimiin" ? 

Mitkä hallinnolliset tekijät ja henkilökunnan toimintatavat jarruttavat 

energiatehokkuusinvestointien toteutumista tehtaallanne? 

Mitkä sisäiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Mitkä ulkoiset tekijät edistävät energiatehokkuusinvestointien toteutumista 

tehtaallanne? 

Onko käyttöhenkilökuntanne koulutettu tietämään, kuinka he voivat 

työpanoksellaan säästää energiaa pumppausjärjestelmien osalta? 

 


