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Aurinko- ja tuulivoiman yleistyminen sähköntuotannossa on kasvattanut energiavarastojen 

tarvetta. Sähkön lisääntyneen tarpeen sekä uusiutuvan energian epävarmojen tuotanto-

olosuhteiden takia tarvitaan nopeasti saatavilla olevia tuotantomuotoja ja energiavarastoja.  

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan pumppuvoimalaitosten rakenteeseen ja toimintaan. 

Työn tavoitteena on selvittää, kuinka muiden sähköntuotantomuotojen datasta voitaisiin 

nähdä, milloin pumppuvoimalaitoksia on käytetty. Apuna tämän kysymyksen selvittämiseen 

käytetään Fraunhoferin keräämää avointa dataa Saksan sähköntuotannosta. Datan 

tutkiminen keskitetään yhden viikon ajalle.   

Tutkimuksessa havaittiin, että pumppuvoimalaitoksia ajettiin suuremmissa määrissä 

kahdesti päivässä. Ajankohdat sijoittuvat hetkiin, jolloin uusiutuvan energian tuottama 

sähkö ei täysin vastaa sähkönkulutuksen tarpeita. Datasta nähdään pumppuvoimalaitosten 

tarve säätövoimana: kun yhden tai useamman fossiilisilla polttoaineilla toimivan 

tuotantomuodon tuotannossa on piikki sekä kun aurinko- ja tuulivoiman tuotannon määrä on 

laskussa tai nousussa, pumppuvoimalaitoksia käytetään. 
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1 JOHDANTO 

Energian varastoinnille on noussut suuri tarve uusiutuvan energian, erityisesti tuuli- ja 

aurinkovoiman, käytön yleistyessä. Tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto riippuu 

sääolosuhteista, jotka voivat vaihdella hyvinkin nopeasti. Tämä vaihteleva sähköntuotanto 

voi aiheuttaa ajan, jolloin sähköntarve on suurempi kuin sähköntuotanto. Tällöin tulee tarve 

lisätä muita sähköntuotantomuotoja, kuten Saksassa käytössä olevia 

ruskohiilivoimalaitoksia. Ennen kuin korvaavat tuotantomuodot pystyvät kattamaan tarpeen 

ja tuotannon välisen eron, käytetään väliaikaisia, nopeasti saatavilla 

olevia sähköntuotantomuotoja, kuten pumppuvoimalaitoksia.  

Monet nykypäivän energiavarastoista ovat kalliita ja monimutkaisia, eivätkä tämän vuoksi 

sovellu suuren mittakaavan energiavarastoiksi. Suuren luokan energiavarastoille on tärkeää, 

että ne voidaan joustavasti käynnistää ja sammuttaa, niillä on nopea vasteaika muuttuviin 

tuotanto-olosuhteisiin ja mahdollisuus säätää tuotantomääräänsä (Rehman et al. 2015, 590). 

Lisäksi on tärkeää, etteivät energiavarastot ole fossiilisella polttoaineella toimivia.    

Pumppuvoimalaitoksia on nykyään kahden mallisia, vesipumppuvoimalaitoksia sekä 

ilmapumppuvoimalaitoksia. Suomen kielellä usein käytetään pumppuvoimalaitosta, kun 

puhutaan vesikäyttöisistä voimalaitoksista. Tämä johtuu vesipumppuvoimalaitosten 

yleisemmästä käytöstä. Englanniksi pumppuvoimalaitosten nimet ovat selkeämmin eroteltu 

toisistaan: ”pumped hydro energy storage” (vesipumppuvoimalaitos), ”compressed-air 

energy storage” (ilmapumppuvoimalaitos). Tässä kandidaatintyössä käsitellään ainoastaan 

vesikäyttöisiä pumppuvoimalaitoksia ja jatkossa pumppuvoimalaitoksella viitataan 

ainoastaan vesipumppuvoimalaitokseen. 

Kaikkialla ei ole olemassa tarkkaa dataa pumppuvoimalaitoksien käytöstä. Tämän vuoksi 

kandidaatintyön tavoitteena on tutkia, kuinka muiden tuotantomuotojen datasta voitaisiin 

selvittää koska pumppuvoimalaitoksia on käytetty. Aineistona käytetään Fraunhoferin 

Energy-Charts www-sivulle (https://energy-charts.info) julkaisemaa avointa 

dataa saksalaisten voimalaitosten sähköntuotannosta, mistä voidaan tarkemmin katsoa eri 

tuotantomuotojen määrän tunnin tarkkuudella.  
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2 YLEISTÄ PUMPPUVOIMALAITOKSISTA 

Pumppuvoimalaitoksia alettiin käyttää Sveitsissä ja Italiassa jo 1800-luvun loppupuolella 

energian varastointiin ja ne ovat edelleen melko yleisiä Etelä- ja Keski-Euroopan 

vuoristoisissa maissa. Ensimmäisten pumppuvoimalaitosten tarkoitus oli täydentää yläaltaan 

luontaista sisäänvirtausta pumppauksen avulla, tavoitteena muodostaa kausiluonteinen 

varasto. Myöhemmin pumppuvoimalaitokset kehittyivät niin, että yläaltaan sisäänvirtaus oli 

täysin pumpun varassa ja varastointi muuttui kausiluonteisesta päivittäiseen ja viikottaiseen 

varastointiin. (Ter-Gazarian 2011, 85.) 

2.1 Pumppuvoimalaitoksen rakenne 

Rakenteeltaan pumppuvoimalaitokset ovat samankaltaisia vesivoimalaitoksien kanssa. 

Selkeänä erona on pumppu ja sitä pyörittävä moottori. Kokonaisuudessaan 

pumppuvoimalaitokset koostuvat yleensä ylä- ja alavarastoaltaasta, vesiväylästä, pumpusta, 

turbiinista (usein käytetään pumpputurbiineja) sekä moottorigeneraattorista (Ter-Gazarian 

2011, 85). Kuvassa 1 on esitetty yksinkertaistettu piirros pumppuvoimalaitoksen 

rakenteesta. Alavarastoaltaan sijaan voidaan käyttää myös luonnonjärveä tai -jokea hyödyksi 

veden saamiseksi prosessiin. Tällöin ei tarvitse rakentaa kuin yksi varastoallas, mutta 

toisaalta täytyy ottaa huomioon enemmän ympäristönäkökohtia. Näitä ovat esimerkiksi 

veden riittävyys, tulvan torjuntakeinot sekä ekosysteemin toiminta. Luonnon vesilähteen 

käyttö myös heikentää laitoksen kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa ympäristöasioiden 

takia. (Cheng et al. 2019, 388–389.)  
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Kuva 1. Yksinkertaistettu piirros pumppuvoimalaitoksesta. 

Erillisten turbiinien ja pumppujen sijaan voidaan käyttää yksittäistä pumpputurbiinia 

tuottamaan sähköenergiaa sekä pumppaamaan vettä yläaltaaseen. Suuremmissa 

pumppuvoimalaitoksissa voidaan myös käyttää useampaa turbiinia, vesiväylää ja 

generaattoria jakamaan kuormaa.  

Ylä- ja ala-altaan välinen korkeusero vaikuttaa turbiinityypin valintaan, sekä siihen 

tarvitaanko välille lisäpumppuja. Francis-pumpputurbiineja voidaan käyttää jopa 700 metrin 

korkeuteen ja tästä suuremmille korkeuseroille käytetään usein Felton-pumpputurbiineja. 

Ilman altaiden välille tulevia lisäpumppuja on saavutettu 635 metrin korkeusero ja 

lisäpumppujen avulla jopa 1400 metrin korkeusero.  (Ter-Gazarian 2011, 89.) 
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2.2 Pumppuvoimalaitoksen toiminta 

Kuten pumppuvoimalaitosten rakenne, myös niiden toiminta on melkein samanlainen kuin 

vesivoimalaitoksien. Erona on, että pumppuvoimalaitokset täyttävät ylävarastoaltaansa itse, 

eivätkä perustu luonnonvirtaukseen. Pumppuvoimalaitoksen toimintavaiheet voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen: lataamiseen, purkamiseen ja varastointiin (Sterner ja Stadler 2019, 27):  

1. Latauksen aikana vettä pumpataan ala-altaasta yläaltaaseen muuttaen käytetty 

sähköenergia potentiaalienergiaksi. Lataus suoritetaan sähkön huippukäytön ajan 

ulkopuolella, kun sähköä tuotetaan enemmän kuin tarvitaan ja sähkön hinta on 

alhainen.    

2. Sähkön huippukäytön aikana tai säätövoimaa tarvittaessa, yläaltaaseen varastoitua 

vettä lasketaan turbiinille, jolloin varastoitu potentiaalienergia muuttuu käytön 

kannalta hyödylliseksi sähköenergiaksi. Tätä vaihetta kutsutaan purkamiseksi. 

Purkamisvaihe voi kestää muutamista minuuteista jopa useaan tuntiin, riippuen 

sähköenergian tarpeesta. Aurinko- ja tuulivoiman vaihtelevan tuotannon takia 

purkamisen tulee vastata tarpeita erittäin nopeasti. 

3. Kun yläaltaassa on tarpeeksi vettä eikä pumppuvoimalaitoksen säätövoimaa tarvita, 

pumppuvoimalaitos on varastointitilassa valmiina seuraavaan purkuun. 

Varastoituneen potentiaalienergian määrä riippuu yläaltaan ja turbiinien välisestä 

korkeuserosta. 

Taloudellisesti tuottavan pumppuvoimalaitoksista tekee sen, että ne ostavat lataukseen 

tarvittavan sähkön halvalla ja myyvät tuotetun sähkön kalliimmalla. Koska lataukseen kuluu 

enemmän sähköä kuin purkauksessa tuotetaan, pumppuvoimalaitoksia ei lasketa 

sähköntuotantomuodoksi vaan ovat energiavarastoja.  

2.3 Pumppuvoimalaitoksen hyötysuhteen laskeminen 

Tässä luvussa käydään esimerkin avulla läpi pumppuvoimalaitoksen hyötysuhteen 

määrittäminen. Hyötysuhdetta varten tarvitsee ensin laskea lataukseen käytetyn ja 

purkamisesta saadun energian määrä. Vesiväylien ja veden välinen kitka sekä muut häviöt 
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oletetaan olemattomiksi laskujen yksinkertaistamiseksi. Oletetaan myös veden olevan 

kokoonpuristumaton neste, jonka aineominaisuudet pysyvät vakioina.  

Esimerkiksi valittiin Geesthachtin pumppuvoimalaitos, johon tutustutaan tarkemmin luvussa 

3.3. Yläaltaassa on käyttövettä noin 3 miljoonaa kuutiometriä, korkeuseroa on 80 metriä ja 

tilavuusvirta yksittäiselle turbiinille on 66 m3/s. Turbiineja on yhteensä kolme kappaletta. 

Veden tiheys on 997 kg/m3 ja se pysyy vakiona. Putoamiskiihtyvyys on 9.81 m/s2. 

Hyötysuhteiksi on oletettu pumpulle 88, turbiinille 90 ja generaattorille 95 prosenttia. 

Pumppaukseen tarvittava energia saadaan kaavan 1 mukaisesti:  

𝐸𝑝 =
𝜌𝐻2𝑂𝑔ℎ𝑉

𝜂𝑝
        (1) 

missä   ρH2O veden tiheys     [kg/m3] 

  g putoamiskiihtyvyys   [m/s2] 

  h korkeusero     [m] 

  V tilavuus    [m3] 

  ηp pumpun hyötysuhde   [-] 

Sijoittamalla edellä mainitut arvot yhtälöön yksi, saadaan pumppaukseen tarvittavaksi 

energiaksi noin 2.667 terajoulea eli noin 741.0 megawattituntia. 

Sähköverkkoon tuotetun energian määrä saadaan kaavan 2 avulla: 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝜌𝐻2𝑂𝑔ℎ𝑉𝜂𝑔𝜂𝑡       (2) 

missä   ηg generaattorin hyötysuhde  [-] 

  ηt turbiinin hyötysuhde   [-] 

Tuotetuksi energiaksi saadaan noin 2.052 terajoulea eli noin 569.9 megawattituntia. 

Pumppuvoimalaitoksen edestakainen hyötysuhde saadaan, kun generoitu energia jaetaan 

pumppaukseen käytetyllä energialla kaavan 3 mukaisesti: 
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𝜂𝑘𝑜𝑘 =
𝐸𝑔

𝐸𝑝
        (3) 

missä  ηkok pumppuvoimalaitoksen hyötysuhde [-] 

  Eg generoitu energia   [J] 

  Ep pumppaukseen käytetty energia [J] 

Edestakaiseksi hyötysuhteeksi saadaan nyt 76.9 prosenttia. Yleisesti 

pumppuvoimalaitoksille on arvioitu noin 70–85 prosentin edestakainen hyötysuhde (Ter-

Gazarian 2011, 87). 

Jos yhtälöissä 1 ja 2 ei tiedetä tarkkaa tilavuutta käytetylle vedelle, mutta tiedetään kyseinen 

tilavuusvirta ja käyttöaika, voidaan tilavuus V selvittää kaavan 4 mukaisesti: 

𝑉 = 𝑞𝑣 ∗ 𝑡        (4)  

missä  qv  tilavuusvirta     [m3/s] 

  t aika     [s] 

Yhtälön 4 avulla voidaan myös selvittää tilavuusvirta tai käytetty aika, jos kaksi muuta 

muuttujaa on tiedossa. Tilavuusvirran suhteen on muistettava, että pumpuilla ja turbiineilla 

on omat tilavuusvirtansa. Tämä voi aiheuttaa virheellisiä laskuja, koska yleensä kerrotaan 

vain turbiineille tuleva tilavuusvirta. 

2.4 Pumppuvoimalaitosten tulevaisuus 

Tulevaisuudessa energiavarastoille tulee suurempi tarve uusiutuvan energian tuotannon 

lisääntyessä. On siis hyvin todennäköistä, että pumppuvoimalaitoksien määrä lisääntyy 

maailmassa. Suomessa Pyhäsalmella suljetun kaivoksen tiloihin on suunniteltu pienen 

kokoluokan pilottipumppuvoimalaitosta. Ruotsalaisyhtiö Pumped Hydro Storage Sweden 

suunnittelee, rahoittaa ja toteuttaa pilottivoimalaitoksen. Pilottia on tarkoitus myöhemmin 

käyttää täysikokoisen energiavaraston rakentamiseen. (Ukkonen 2019.) Vanhojen 

kaivoksien muuttaminen pumppuvoimalaitoksiksi mahdollistaa niiden laajemman käytön. 

Korkeuserojen ei tarvitsisi enää löytyä maastosta vaan voidaan käyttää kaivoksien valmiita 
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korkeuseroja hyödyksi. Tämä edesauttaa pumppuvoimalaitoksien lisääntymistä paikkoihin, 

joissa ei ole tarpeeksi luonnollisia korkeuseroja. Myös Saksaan on suunnitteilla vanhoja 

kaivoksia hyödyntäviä pumppuvoimalaitoksia (Bloomberg News Editors 2017). 
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3 SAKSAN PUMPPUVOIMALAITOKSET 

Fraunhoferin keräämän datan mukaan vuonna 2020 tammikuun ja marraskuun välisenä 

aikana Saksassa tuotettiin 9.74 terawattituntia sähköä pumppuvoimalaitoksilla, joka oli noin 

kaksi prosenttia kokonaissähköntuotannosta.  Lataukseen käytettiin 10.84 terawattituntia. 

(Fraunhofer 2020-a.) Näillä luvuilla pumppuvoimalaitoksien hyötysuhteeksi tulisi noin 89.9 

prosenttia eli runsaasti enemmän kuin aiemmin mainittu 70–85 prosentin hyötysuhde. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, että Saksan pumppuvoimalaitokset olisivat tehokkaampia kuin 

keskimääräiset pumppuvoimalaitokset, vaan voidaan olettaa tuotantodatan olevan 

virheellistä. Pumppuvoimalaitokset sijaitsevat usein luonnon jokien läheisyydessä, minkä 

vuoksi ei ole mahdotonta, etteikö pumppuvoimalaitosten turbiinien läpi virtaisi ajoittain 

myös joen virtausta.  Joen virtaus lisäisi pumppuvoimalaitosten tuottoa ilman, että se 

vaikuttaisi latauksessa näkyvään kulutukseen kasvattaen samalla hyötysuhdetta. Tarkkaa 

arvoa pumppuvoimalaitoksen sähköntuotannolle ei voida tästä syystä sanoa, mutta 

tuotannolle voidaan laskea mahdollinen arvo hyötysuhteiden ääriarvoilla ja lataukseen 

käytetyn energian määrällä. Tällöin saadaan tuotolle arvio 7.59–9.21 terawattituntia. On 

kuitenkin pidettävä mielessä, että 85 prosentin hyötysuhteen saavuttaminen ei ole kaikille 

pumppuvoimalaitoksille mahdollista vanhan teknologian käytön ja pienempien 

korkeuserojen takia, joten tuotannon todellinen arvo on lähempänä arvion alarajaa.        

Taulukkoon 1 on listattu Saksassa olevat yli sadan megawatin pumppuvoimalaitokset ja 

niiden kapasiteetit Energy-Charts www-sivulla olevan datan avulla. Energy-Charts on 

sivusto, johon on kerätty avointa dataa muun muassa Saksan sähköntuotantomuodoista.  
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Taulukko 1. Saksan yli sadan megawatin pumppuvoimalaitokset (Fraunhofer 2020-b). 

Goldisthal 1060 MW 

Markersbach 1050 MW 

Wehr 992 MW 

Waldeck II 480 MW 

Hohenwarte II 320 MW 

Erzhausen 220 MW 

Rönkhausen 140 MW 

Waldeck I 140 MW 

Geesthacht 120 MW 

Vattenfallilla on noin 40 prosentin markkinaosuus Saksan pumppuvoimalaitosten 7000 

megawatin kapasiteetista. Saksan kaksi suurinta pumppuvoimalaitosta, Goldisthal ja 

Markersbach, ovat Vattenfallin omistuksessa. Näihin pumppuvoimalaitoksiin perehdytään 

hiukan tarkemmin seuraavaksi. Vertailun vuoksi perehdytään myös Vattenfallin omistamaan 

Geesthachtin pienemmän kokoluokan pumppuvoimalaitokseen. 

3.1 Goldisthalin pumppuvoimalaitos 

Saksan suurin ja yksi Euroopan suurimmista pumppuvoimalaitoksista sijaitsee Goldisthalin 

kylässä Schwarza-joen läheisyydessä ja se on ollut toiminnassa vuodesta 2004. 

Voimalaitoksen kapasiteetti on 1060 megawattia. Käynnistyksestä täyden kapasiteetin 

saavuttamiseen kestää vain noin sata sekuntia, minkä vuoksi voimalaitos soveltuu 

erinomaisesti avustamaan uusiutuvan energian aiheuttamia vaihteluita.  Yläaltaaseen sopii 

noin 13 miljoona kuutiometriä vettä, jonka avulla voimalaa voidaan ajaa jopa yhdeksän 

tuntia. (Vattenfall -a.) Ala-allas on padoilla eristetty alue Schwarza-joesta, johon sopii noin 

19 miljoonaa kuutiometriä vettä. Suuremman ala-altaan avulla ehkäistään tulvan 

muodostumista.  
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Voimalaitoksen pumpputurbiinit, moottorigeneraattorit ja apujärjestelmät sijaitsevat maan 

alle rakennetussa luolassa, johon päästään päärakennuksen kautta johtavasta kilometrin 

mittaisesta tunnelista. Voimalaitoksessa on yhteensä neljä 265 megawatin pystysuuntaista 

Francis-pumpputurbiinia, joista kaksi on nopeussäädettäviä tarpeen mukaan. (Beyer 2007.) 

Jokaiselle turbiinille menevä veden tilavuusvirta on enimmillään 103.3 m3/s ja turbiinien ja 

yläaltaan välinen korkeusero on 302 metriä (Vattenfall -a). 

3.2 Markersbachin pumppuvoimalaitos 

Vuonna 1981 käyttöön otettu Markersbachin voimalaitos on Saksan toiseksi suurin 

pumppuvoimalaitos ja sijaitsee Markersbachin kylässä Mittweida-joen läheisyydessä. 

Markersbachin voimalaitoksen kapasiteetti, 1050 megawattia, on vain vähän pienempi kuin 

Goldisthalin kapasiteetti. Täyden kapasiteetin saavuttamiseen käynnistyksestä kestää noin 

kaksi minuuttia eli hieman pidempään kuin Goldisthalissa, mutta on silti hyvä aika 

säätövoimalle. Yläaltaan noin kuudella miljoonalla kuutiometrillä vettä voidaan ajaa 

voimalaitosta täydellä kapasiteetilla noin neljä tuntia. (Vattenfall -b.) 

Voimalaitoksessa on kuusi 175 megawatin pystysuuntaista Francis-pumpputurbiinia, sekä 

kuusi moottorigeneraattoria. Turbiineille tulee 70 m3/s tilavuusvirta noin 288 metriä 

korkeammalla olevalta yläaltaalta. (Weber ja Krueger 2008.) 

3.3 Geesthachtin pumppuvoimalaitos 

Hampurin lähellä Elbe-jokea alavarastoaltaanaan käyttävä Geesthachtin pumppuvoimalaitos 

avattiin jo vuonna 1958. Verrattuna kahteen edelliseen pumppuvoimalaitokseen on 

Geesthachtin pumppuvoimalaitos varsin pieni. Korkeuseroa on vain 80 metriä ja kapasiteetti 

on 120 megawattia. Yläaltaassa on noin 3 miljoonaa kuutiometriä vettä, jolla 

pumppuvoimalaitosta voidaan ajaa täydellä kapasiteetilla noin neljä ja puoli tuntia. Veden 

takaisinpumppaus kestää noin yhdeksän tuntia eli kaksinkertaisen ajan purkamisen kestoon 

verrattuna. Voimalaitos käyttää kolmea 40 megawatin Francis-pumpputurbiinia. Jokaiselle 

pumpputurbiinille tulee 66 m3/s tilavuusvirta. (Vattenfall -c.) 
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Kuvassa 2 on ilmakuva koko Geesthachtin pumppuvoimalaitoksesta. Yläaltaalta tulee kolme 

vesiväylää, jotka haarautuvat erilleen ennen turbiineja. Turbiinit sekä generaattorit ovat 

sijoitettu Elbe-joen läheisyydessä näkyvään rakennukseen.  

 

Kuva 2. Geesthachtin pumppuvoimalaitos (Vattenfall -c). 
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4 SÄHKÖNTUOTANTODATAN ANALYSOINTI 

Tässä luvussa tutkitaan tarkemmin Fraunhoferin keräämiä sähköntuotantodatoja. 

Tarkoituksena on pohtia, kuinka muiden tuotantomuotojen datasta voitaisiin selvittää koska 

pumppuvoimalaitoksia on käytetty. Tätä varten täytyy tutkia aurinko- ja tuulivoiman 

vaihtelevuuden merkitystä pumppuvoimalaitosten käyttöön. Pumppuvoimalaitokset 

toimivat säätövoimana, kun muut voimalaitokset lisäävät tuotantoaan. On siis tärkeää 

selvittää mitkä tuotantomuodot kasvattavat tuotantoaan, kun aurinko- ja tuulivoiman 

tuotanto vähenee. Kun tiedetään aurinko- ja tuulivoiman vaikutus pumppuvoimalaitoksiin ja 

mitkä tuotantomuodot kasvattavat tuotantoaan tarpeen vaatiessa, voidaan tehdä päätelmiä 

pumppuvoimalaitosten käytöstä ilman, että niiden dataa nähtäisiin. Tarkastelu on rajattu 

yhden satunnaisen viikon ajalle, jotta datan määrä on voitu rajoittaa. Aikaväliksi valittiin 

vuoden 2020 viikko 30.   

Kuvat 3–7 on otettu Fraunhoferin Energy-Charts www-sivustolta ja niistä nähdään viikon 

30 sähköntuotantodataa vuonna 2020. Kuvassa 3 nähdään viikon 30 sähköntuotanto 

kokonaisuudessaan. Tuotantomuodot on eroteltu eri väreillä ja mustalla viivalla kuvataan 

sähkönkulutuksen kuormaa.   

 

Kuva 3. Saksan sähköntuotanto viikolla 30 (Fraunhofer 2020-c). 
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Kuten kuvasta 3 nähdään on pumppuvoiman osuus kokonaistuotannosta pientä, mutta sen 

käyttö on melko toistuvaa; kaksi tuotantopiikkiä päivittäin. Ensimmäinen tuotantopiikki 

tulee aamuisin, kun energiankulutus lähtee nousuun, eikä aurinkovoimaa ole tarpeeksi 

saatavilla. Toinen piikki tulee iltaisin, kun aurinkovoiman tuotanto hiipuu. Viikolla 30 

aurinkovoiman tuotanto oli melko säännöllistä, kun taas tuulivoiman tuotanto oli paljon 

vaihtelevampaa. Ydinvoiman, biomassan ja vesivoiman osuudet pysyvät lähes vakioina 

koko viikon ajan, kun taas ruskohiilen ja kaasun määrät vaihtelevat enemmän. Ruskohiilen 

käytön piikit seuraavat melko tarkasti pumppuvoimalaitosten piikkejä. Kaasu käyttö seuraa 

myös pumppuvoimalaitoksen piikkejä. Tämä voidaan havaita loppuviikosta parhaiten. 

Voidaan siis tehdä oletus, että kun fossiilisella polttoaineella toimiva voimalaitos lisää 

sähköntuotantoaan, myös pumppuvoimalaitokset ovat käytössä keskimääräistä enemmän.  

Kuvaan 4 on otettu pumppuvoimalla tuotetun sähkön määrä samaisen viikon 30 ajalta. Tästä 

nähdään päivittäiset kaksi sähköntuotantopiikkiä selvemmin, sekä nähdään kuinka teho on 

sähköntuotantopiikin aikana yleensä kahdesta hiukan yli kolmeen gigawattiin. Kuvasta 4 

havaitaan myös pumppuvoimalaitosten  vaihteleva ajoaika. Päivittäisten suurten piikkien 

väleissä niitä voidaan ajaa pienemmällä määrällä lyhyitä aikoja tasoittamaan paikallista 

kuormaa.

 

Kuva 4. Pumppuvoimalaitoksilla tuotettu sähkö viikolla 30 (Fraunhofer 2020-c). 



17 

Kuvaan 5 on otettu aurinko- ja tuulivoiman tuottaman sähkön määrä viikolla 30. Näiden 

kahden sähköntuotannon määrä vaihtelee reilusti eri vuodenaikoina. Aurinkovoiman osuus 

päivittäisestä sähköntuotannosta on melko tasaista vuodenajoittain. Kesäisin tuotetaan 

enemmän ja talvesin hyvin vähän. Tuulen kuukausittainen keskinopeus on Saksassa varsin 

tasainen ympäri vuoden, mutta sähköntuotannon kannalta olosuhteet ovat vaihtelevia.  

Tuulen nopeudet voivat vaihdella erittäin nopeasti tuntien, päivien ja viikkojen välillä. 

(Rehman et al. 2015, 590.) Nämä lyhyenkin ajan vaihtelevat tuotanto-olosuhteet voidaan 

nähdä kuvassa 5 esimerkiksi päiviä 22.7. ja 25.7. vertailemalla.  

 

Kuva 5. Aurinko- ja tuulivoimalla tuotettu sähkö viikolla 30 (Fraunhofer 2020-c). 

Vuodenajoista johtuva sähköntuotannon vaihtelevuus voidaan nähdä liitteeseen 1 kootun 

Fraunhoferin sähköntuotantodatan avulla, jossa graafit on otettu muutamalta eri viikolta. 

Näistä graafeista nähdään selkeämmin vuodenaikojen vaikutus aurinko- ja tuulivoiman 

määrään. Liitteen 1 kuvissa voidaan myös nähdä ruskohiilellä, kivihiilellä ja kaasulla 

tuotetun sähkön keskinäiset vaihtelut. Tämä vaihtelu johtuu todennäköisesti voimalaitosten 

polttoaineiden vaihtelevasta hinnasta. 

Kuvassa 6 vertaillaan aurinko- ja tuulivoiman tuotannon ajoituksia ja määriä 

pumppuvoimalaitoksien dataan. Pumppuvoimalaitosten tuotanto on havainnollistettu 
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mustalla viivalla. Pumppuvoimalaitosten sähköntuotanto on erittäin vaihtelevaa ja suuriakin 

muutoksia voi tapahtua minuuttien sisällä.  

 

Kuva 6. Aurinko- ja tuulivoimalla sekä pumppuvoimalaitoksilla tuotetun sähkön vertailu (Fraunhofer 2020-

c). 

Kuvassa 7 on pumppuvoimalaitosten lataukseen käytetyn energian ja purkauksen aikana 

tuotetun energian vertailua. Siinä nähdään, kuinka tuotantopiikkien väleissä 

pumppuvoimalaitoksiin ladataan vettä.  Lataukset eivät aina sijoitu yölle vaan myös päivisin 

voidaan ladata, jos sähköntuotanto ylittää sähköntarpeen kuorman. Sähköntarpeen kuorma 

nähtiin kuvassa 3 mustalla viivalla.  
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Kuva 7. Pumppuvoimalaitosten kulutuksen ja tuotannon vertailu (Fraunhofer 2020-c). 

Luvun 3 alussa pohdittiin Fraunhoferin keräämän pumppuvoimalaitosdatan mahdollista 

virheellisyyttä. Tämä on tärkeää muistaa kulutuksen ja tuotannon graafeja vertaillessa.    
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Pumppuvoimalaitoksia käytetään melko säännöllisesti kahdesti päivässä, aamuisin ja 

iltaisin. Aamulla sähkön tarve kasvaa ja sähköntuotantoa täytyy lisätä, mutta aurinko- ja 

tuulivoimaa ei ole tarpeeksi. Näiden sijaan täytyy siis käyttää muita tuotantomuotoja. Iltaisin 

aurinkovoiman määrä lähtee laskuun ja sähkön tarpeen määrä lähestyy tuotannon määrää. 

Jotta ei syntyisi sähkönkäytölle katveaikoja, täytyy lisätä muiden tuotantomuotojen osuutta. 

Korvaavina tuotantomuotoina käytetään Saksassa fossiilisilla polttoaineilla toimivia 

voimalaitoksia sekä pumppuvoimalaitoksia. Tärkeimpinä tuotantomuotoina ovat ruskohiili-

, kivihiili- sekä kaasuvoimalaitokset.  

Viikon 30 dataa tutkimalla voidaan tehdä päätelmä, että kun yhden tai useamman fossiilisilla 

polttoaineilla toimivan tuotantomuodon tuotannossa on piikki sekä kun aurinko- ja 

tuulivoiman tuotannon määrä on laskussa tai nousussa, pumppuvoimalaitoksia käytetään. 

Sama toistuvuus nähdään myös muilla viikoilla, mikä lisää päätelmän toimivuutta. Mikäli 

päätelmäketjua halutaan hyödyntää muiden maiden sähköntuotantodataan, on tärkeä 

selvittää mitä tuotantomuotoja kyseinen maa hyödyntää uusiutuvan energian rinnalla.  
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6 YHTEENVETO 

Saksalaisten voimalaitosten sähköntuotannosta on saatavilla runsaasti avointa dataa. Datan 

on julkaissut Fraunhofer Energy-Charts www-sivullaan. Fraunhoferin julkaisema data 

annetaan tunnin tarkkuudella. Kaikkialla ei ole yhtä kattavaa dataa käytettävissä. 

Tutkimuksella pyrittiin vastaamaan kysymykseen, miten näkemättä pumppuvoimalaitosten 

ajodataa voitaisiin päätellä muiden laitosten ajodatasta, ovatko pumppuvoimalaitokset 

käytössä vai eivät.  

Fraunhoferin julkaisemaa sähköntuotantodataa tutkittiin työssä viikon ajalta. 

Tarkasteluajankohdaksi valittiin vuoden 2020 viikko 30. Datan avulla havaittiin 

pumppuvoimalaitoksien käytön olevan melko säännöllistä. Voimalaitoksia ajettiin 

suuremmissa määrissä kahdesti päivässä, aamuisin ja iltaisin. Ajankohdat sijoittuvat hetkiin, 

jolloin uusiutuvan energian tuottama sähkö ei täysin vastaa sähkönkulutuksen tarpeita.  

Tässä työssä esitettiin, miten datasta voidaan nähdä pumppuvoimalaitosten käytön hetket 

muiden voimalaitosten datan avulla: kun yhden tai useamman fossiilisilla polttoaineilla 

toimivan tuotantomuodon tuotannossa on piikki sekä kun aurinko- ja tuulivoiman tuotannon 

määrä on laskussa tai nousussa, pumppuvoimalaitoksia käytetään. 

Tämä tutkimus rajoittui pääasiassa yhden viikon datan käsittelyyn. Jatkotutkimusta 

voitaisiin tehdä tutkimalla noudattaako pumppuvoimalaitoksien käyttö samaa kaavaa eri 

viikkojen aikana. Tutkimuksen toisena rajoituksena oli käsitellä vain Saksan voimalaitoksia, 

joten voisi olla hyödyllistä tutkia muiden maiden sähköntuotantodatoja.  



22 

LÄHDELUETTOLO

Beyer, T. 2007. Goldisthal Pumped-Storage Plant: More than Power Production. 

Renewable Energy World. [verkkoaineisto] [päivitetty 2007-01-03] [viitattu 2020-11-18]. 

Saatavissa: https://www.renewableenergyworld.com/2007/03/01/goldisthal-pumped-

storage-plant-more-than-power-production/  

Bloomberg News Editors. 2017. German Coal Mine to Be Reborn as Giant Pumped 

Storage Hydro Facility. Renewable Energy World. [verkkoaineisto] [päivitetty 2017-03-

17] [viitattu 2020-12-05]. Saatavissa: 

https://www.renewableenergyworld.com/2017/03/17/german-coal-mine-to-be-reborn-as-

giant-pumped-storage-hydro-facility/   

Cheng, C., Blakers, A., Stocks, M., Lu, B. 2019. Pumped hydro storage and 100% 

renewable electricity for East Asia. Global Energy Interconnection, vol. 2, issue 5.  

Fraunhofer. 2020-a. Monthly net electricity generation in Germany in 2020. Energy-

Charts. [verkkoaineisto] [päivitetty 2020-12-15] [viitattu 2020-12-03]. Saatavissa: 

https://energy-charts.info/charts/energy/chart.htm?l=en&c=DE  

Fraunhofer. 2020-b. Interactive Map. Energy-Charts. [verkkoaineisto] [viitattu 2020-11-

15]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/map/map.htm?l=en&c=DE&tab=powerplants&country=DE&state=0&datasour

ce=eex&show=hydro_pumped_storage&tml=&tso= 

Fraunhofer. 2020-c. Electricity generation in Germany in week 30 2020. Energy-Charts. 

[verkkoaineisto] [päivitetty 2020-09-16] [viitattu 2020-11-20]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&week=30  

Fraunhofer. 2020-d. Electricity generation in Germany in week 4 2020. Energy-Charts. 

[verkkoaineisto] [päivitetty 2020-09-16] [viitattu 2020-12-12]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&week=04  



23 

Fraunhofer. 2020-e. Electricity generation in Germany in week 16 2020. Energy-Charts. 

[verkkoaineisto] [päivitetty 2020-09-16] [viitattu 2020-12-12]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&week=16 

Fraunhofer. 2020-f. Electricity generation in Germany in week 27 2020. Energy-Charts. 

[verkkoaineisto] [päivitetty 2020-09-16] [viitattu 2020-12-12]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&week=27 

Fraunhofer. 2020-g. Electricity generation in Germany in week 44 2020. Energy-Charts. 

[verkkoaineisto] [päivitetty 2020-09-16] [viitattu 2020-12-12]. Saatavissa: https://energy-

charts.info/charts/power/chart.htm?l=en&c=DE&week=44 

Rehman, S., Al-Hadhrami, L.M., Alam, M.M. 2015. Pumped hydro energy storage system: 

A technological review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 44.  

Sterner, M., Stadler, I. 2019. Handbook of Energy Storage. Springer, Translation of 2nd 

German edition. 

Ter-Gazarian, A.G. 2011. Energy Storage for Power Systems (2nd Edition). Institution of 

Engineering and Technology. 

Ukkonen, R. 2019. Pyhäsalmen kaivokseen rakennetaan pumppuvoimalan ja 

energiavaraston testilaitos. Yle. [verkkoaineisto] [päivitetty 2019-12-03] [viitattu 2020-12-

05]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11099952  

Vattenfall. a. Goldisthal Pumped-storage Power Plant [verkkoaineisto]. [viitattu 2020-11-

18]. Saatavissa: https://powerplants.vattenfall.com/goldisthal   

Vattenfall. b. Markersbach [verkkoaineisto]. [viitattu 2020-11-18]. Saatavissa: 

https://powerplants.vattenfall.com/markersbach  

Vattenfall. c. Geesthacht Pumped-storage Power Plant [verkkoaineisto]. [viitattu 2020-12-

10]. Saatavissa: https://powerplants.vattenfall.com/geesthacht  

Weber, H., Krueger, M. 2008. Dynamic investigation of network restoration by the 

pumped-hydro-storage plant Markersbach in Germany. 17th IFAC World Congress. 



 

Liite 1. Saksan sähköntuotantodataa eri viikoilta 

 

1. Vuoden 2020 sähköntuotanto Saksassa viikolla 4 (Fraunhofer 2020-d) 

 

 

2. Vuoden 2020 sähköntuotanto Saksassa viikolla 16 (Fraunhofer 2020-e)   (jatkuu) 



 

(liite 1 jatkoa) 

 

3. Vuoden 2020 sähköntuotanto Saksassa viikolla 27 (Fraunhofer 2020-f) 

 

 

4. Vuoden 2020 sähköntuotanto Saksassa viikolla 44 (Fraunhofer 2020-g) 


