Pitävätkö maailmanlaajuisen energiasiirtymän aikataulu ja tavoitteet – ja
mitä se tarkoittaa Suomelle?
Maailman energiamarkkinat ovat voimakkaan muutoksen kourissa maiden pyrkiessä siirtymään
kohti vähähiilistä taloutta. Fossiilisen energian tarpeen oletetaan vähenevän, mutta metallien ja
muiden materiaalien kysynnän odotetaan kasvavan ns. puhtaan energian lisääntyvän tuotannon
myötä1. S&P Global ennustaa uusiutuvan energian kattavan 60 % Euroopan ja noin 40 % USA:n ja
Kiinan energian tarpeesta vuonna 2030. Maailmanlaajuisesti uusiutuvan energian osuuden odotetaan
kattavan kuitenkin vain noin 18 % tarpeesta2.
Maailmanlaajuisen energia- ja inflaatiokriisin vallitessa monet maat ovat kiristäneet tavoitteitaan
energiasiirtymän suhteen. Euroopan unionin (EU) Komission €210 miljardin REPowerEU-ohjelman3
tavoitteena on, että uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiasta saavuttaa 45 % tason vuoteen
2030 mennessä. Myös USA pyrkii edistämään energiasiirtymää ja vähentämään hiilipäästöjä $369
miljardin investointipaketillaan4. Kiina puolestaan tavoittelee hiilineutraaliutta ja uusiutuvan energian
80 %:n osuutta energian kulutuksesta vuoteen 2060 mennessä5. Saastuttajana tunnetun Kiinan
energiasiirtymän tahti on nykyään hengästyttävä – yksistään vuonna 2021 Kiina investoi $370 miljardia
uusiutuvaan energiaan6. Sittemmin Kiina on nostanut uusiutuvan energian tavoitteensa 25 %:iin
vuoteen 2030 mennessä7.
Myös EU:n energiapolitiikan keskiössä olevan Saksan energiasiirtymän tavoitteet ovat muuttuneet
vauhdilla, mutta päinvastaiseen suuntaan. Aiemmin Saksa tavoitteli fossiilisesta energiasta
luopumista ’hyvissä ajoin’ ennen vuotta 2040. Vielä helmikuussa 2022 tavoitteena oli kattaa lähes 100
% sähkön kulutuksesta uusiutuvalla energialla v. 2035 mennessä8. Kriisin myötä Saksan nykyinen
tavoite on, että uusiutuva energia kattaa kokonaiskulutuksesta 80 % ja sen osuus sähkön kulutuksesta
kasvaa 42 %:sta 80 %:iin vuoteen 2030 mennessä9. Saksa pyrkii myös pakottamaan tuulivoimaan
nihkeästi suhtautuneet osavaltionsa laajentamaan tuulivoimarakentamista.
Suomi on uusiutuvan energian suhteen hyvässä asemassa. Suomen tavoittelee hiilineutraaliutta
vuoteen 2035 mennessä ja yli 50 %:n uusiutuvan energian osuutta energian loppukulutuksesta.10
Vuonna 2021, uusiutuva energia kattoi jo 44.6 % kokonaiskulutuksesta11 ja 54 % sähkön
kulutuksesta12. Vertailun vuoksi, Ruotsin tavoitteena on, että uusiutuva energia kattaa vähintään 50
% vuoteen 2030 ja 100 % energian kulutuksesta vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliuden Ruotsi
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toivoo saavuttavansa vuonna 204513. Vuonna 2021, uusiutuvan energian (ml. turve) osuus
kulutuksesta saavutti 48 %14.
Onko maailmanlaajuinen energiasiirtymä ja fossiilisesta energiasta luopuminen realistista asetetussa
aikataulussa? Teknologia-alan vaikuttajat väittävät, että maailma voisi tuottaa kaiken tarvitsemansa
energian uusiutuvalla energialla vuoteen 2050 mennessä, jos Kiina nopeuttaa omaa siirtymäänsä
kymmenellä vuodella15. S&P Global arvion mukaan uusiutuvan energian osuus kasvaa
maailmanlaajuisesti, mutta samanaikaisesti maakaasun ja hiilivoimaloiden tuottaman energian tuotanto
jatkaa myös kasvuaan. Sitä kasvattavat erityisesti Kiinan ja Intian kasvava energian tarve sekä
maailmanlaajuinen sähköistymistrendi16.
Viimeisen 200 vuoden aikana on tapahtunut lukuisia energiasiirtymiä17 (kuva 1). Hiilen
energiamarkkinoiden valloitus vei 50 vuotta ennen kuin se kattoi 50 % maailman energian kysynnästä.
Vastaava valloitus öljyn osalta vei 40 vuotta. Maailmanpankin mukaan merkittävin havainto on
kuitenkin se, että uuden energialähteen markkinoille tulosta huolimatta, olemassa olevien
energialähteiden kulutuksen kasvu on jatkunut. Toisin sanoen, uudet energialähteet ovat johtaneet
kokonaisenergian kulutuksen lisääntymiseen, eivätkä korvanneet vanhoja energialähteitä.

Kuva 1. Maailmanlaajuinen energian kysyntä vuosina 1800–2020. Lähde: Maailmanpankki.
Euroopan energiasiirtymän aikataulu ja tavoitteet vaikuttavat epärealistisilta. Aiemmat
energiasiirtymät ovat vieneet 40–50 vuotta, eivätkä ole johtaneet muiden energialähteiden
kulutuksen vähenemiseen. Saksa on tunnetusti kompuroinut oman energiasiirtymänsä kanssa.
Asiantuntijoiden mukaan Saksan kivihiilen ja ydinvoiman korvaaminen vaatisi jopa 80 uutta
maakaasuvoimalaa18. Maakaasun korvaaminen uusiutuvilla on haastavaa, sillä maakaasun kysyntä
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vesivoiman ohella kasvaa aurinko- ja tuulivoiman säätövoimana. EU Komission Fit for 55-ohjelman19
toimien odotetaan mm. vähentävän maakaasun kulutusta 30 % vuoteen 2030 mennessä20.
Paradoksaalisesti, Venäjän maakaasun tuonnin tyrehtyminen – säästötoimenpiteiden ohella – on
johtanut Saksan maakaasun kulutuksen merkittävään pienenemiseen21. Onko tämä muutos pysyvä?
EU:n ja Suomen energiapolitiikan ja luonnonsuojelun tavoitteet ovat ristiriidassa. Suomen metsien
hiiilinielujen pieneneminen ja EU:n luonnon ennallistamisvaatimukset aiheuttivat runsaasti
keskustelua tänä kesänä. Samanaikaisesti EU:ssa oli käynnissä puun energiakäytön vastainen
kampanja, jota tukivat mm. suomalaiset EU-parlamenttiedustajat Ville Niinistö, Silvia Modig ja Sirpa
Pietikäinen. Biopohjaiset energialähteet kattavat kuitenkin merkittävän osuuden uusiutuvasta
energiasta ja kokonaisenergian kulutuksesta mm. Saksassa (54 % ja 9–10 %)22 ja Suomessa (noin 82 %
ja 30 %)23. EU:n parlamentti on juuri esittänyt kantanaan (14.9.2022), että metsästä suoraan otettavan
puuraaka-aineen käytölle energiantuotannossa tulee katto. Suomessa tähän kategoriaan kuuluu mm.
hakkuutähteet, harvennuspuu, ja metsästä otettava hake. Tällaisen puun polttoa ei voisi laskea EU:n
uusiutuvan energian tavoitteeseen24. Suomessa tuulivoimalat sijoitetaan pääasiassa metsään,
aiheuttaen pysyvää metsäkatoa ja hiilinielujen heikentymistä (perustukset, huoltotiet, siirto- ja
voimalinjat). Saksassa sen sijaan useassa osavaltiossa tuulivoimaa ei saa rakentaa metsään25. Miten
on mahdollista, että mm. puuperäisen aineksen käyttö energiaksi ja hiilinielujen pieneneminen ovat
merkittäviä ongelmia, mutta samanaikaisesti voimakkaasti lisääntyvä tuulivoimarakentaminen
metsään ei aiheuta keskustelua?
Mikä on Suomen kohtalo EU:n energiasiirtymässä? Energia on puhuttanut Suomessa jo kauan ennen
nykyistä kriisiä. Vuonna 2007 Mauri Pekkarinen totesi, että Suomen ei tule ryhtyä Euroopan
ydinvoimareservaatiksi26. EU-parlamenttiedustaja Pekkarinen on kuitenkin sitä mieltä, että Suomen
tulee merkittävästi vauhdittaa ja kasvattaa aurinko- ja tuulivoiman rakentamista REPowerEUohjelman mukaisesti27 - yli oman sähkön tuotannon tarpeen. Useat tahot, erityisesti Suomen
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Historia on osoittanut, että maailmanlaajuiset energiasiirtymät vievät aikaa, eivätkä koskaan aiemmin
ole johtaneet fossiilisten polttoaineiden ja ylipäätään energian kulutuksen vähenemiseen.
Sitoutuminen ilmastopolitiikkaan ei tarkoita, että Suomen tulee uhrata maaseutu, luonto, hiilinielut ja
maisema – jopa maanpuolustus - Keski-Euroopan epävarman ja hyvin ristiriitaisen energiasiirtymän ja
ulkomaisessa omistuksessa olevien tuulivoimayhtiöiden liiketoiminnan turvaamiseksi.
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