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Kandidaatintyön tavoitteena on tutkia bioenergian merkitystä osana Saksan 

energiakäännettä. Kiinnostuksen kohteena oli tapahtunut kehitys, käytetyt 

tuotantomenetelmät, sekä tulevaisuuden näkymät. Työn kannalta oli myös oleellista 

selvittää energiakäänteen taustoja, sekä Saksan energiajärjestelmän muutosta ja 

nykytilaa. Kirjallisuustyön aineistona käytettiin pääasiassa internetissä olevia tilastoja, 

raportteja ja tekstejä. 

Saksassa syöttötariffien avulla on saatu uusiutuvat energiantuotantomuodot kannattaviksi 

ja myös säädelty niiden kehitystä. Uusiutuvien tuotantomuotojen kasvusta huolimatta 

Saksan hiilen käyttö ei ole vielä laskenut kovin merkittävästi. Saksan 

hiilidioksidipäästövähennyksessä jäädään liiankin kunnianhimoisesti asetetun tavoitteen 

alle.  

Primäärienergiankulutuksen perusteella bioenergia on merkittävin uusiutuvan energian 

lähde johtuen käytöstä liikennepolttoaineena, sekä lämmityksessä. Bioenergialla 

tuotetaan nykyään Saksassa toiseksi eniten sähköä uusiutuvista tuulivoiman jälkeen. 

Määrän ei kuitenkaan ennusteta kasvavan lähitulevaisuudessa nykyisten syöttötariffien 

takia.  

 



 

SISÄLLYSLUETTELO 

Tiivistelmä       

Sisällysluettelo 

Tiivistelmä 2 

Sisällysluettelo 3 

Symboli- ja lyhenneluettelo 4 

1 Johdanto 5 

2 Saksan energiakäänne 6 

2.1 Energiakäänteen historiaa .......................................................................... 6 
2.2 Syöttötariffijärjestelmä .............................................................................. 7 

2.3 EEG 2017 .................................................................................................. 8 

3 Saksan energiajärjestelmä 11 
3.1 Hiilidioksidipäästöt ................................................................................. 13 

3.2 Sähköntuotanto ........................................................................................ 15 

4 Bioenergia 20 
4.1 Biokaasu .................................................................................................. 22 
4.2 Kiinteät biopolttoaineet ........................................................................... 25 

4.3 Nestemäiset biopolttoaineet .................................................................... 27 

5 Tulevaisuuden näkymät 29 

6 Yhteenveto 32 

Lähdeluettelo 33 

 



SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

Lyhenteet 

EEG Erneuerbare Energien Gesetz 

CHP Combined heat and power 

 



5 

 

1 JOHDANTO 

Uusiutuvan energian osuus Saksassa on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Tätä 90-

luvulta alkanutta uusiutuvan energian nousua kutsutaan nimellä Energiewende. 

Erityisesti huomio on kiinnittynyt aurinko- ja tuulienergiaan mediassa. Kuitenkin myös 

bioenergian merkitys uusiutuvan energian kasvussa on suuri.  

Bioenergian suurin etu aurinko- ja tuulienergiaan on sen säätömahdollisuus. Bioenergia 

on vesivoiman lisäksi ainoa uusiutuva energiantuotantomuoto, joka mahdollistaa 

tuotannon säätämisen. Energianvarastoinnin hankaluuden takia kaikkea sähköä ei voida 

tuottaa aurinko- ja tuulienergialla. Säätilojen mukaan vaihtelevien tuotantomuotojen 

lisääntyessä säätövoiman tarve kasvaa. Bioenergian suurin ongelma on polttoaineen 

tuotantoon tarvittava suuri pinta-ala. Se asettaa rajoitteita mahdollisesti hyödynnettävän 

bioenergian määrään. 

Miikka Salo vertailee kirjassaan Energiakäänne (2015) Saksan ja Suomen 

energiapoliittisia valintoja 90-luvulta alkaen. Hän kuitenkin keskittyy pääasiassa ydin-, 

tuuli- ja aurinkoenergiaan liittyviin kysymyksiin. Bioenergia esiintyy oikeastaan vain 

kuvissa ja taulukoissa. Suomessa bioenergia on ollut pitkään merkittävässä asemassa 

energiantuotannossa. Harva asukastiheys, metsäteollisuuden suuri määrä ja kylmät talvet 

tekevät puuperäisen biomassan käytöstä CHP-voimaloissa (yhdistetty lämmön ja 

sähköntuotanto) kannattavaa (Salo 2015, 13).  

Kirjallisuustyön tavoitteena on selvittää Saksan energiakäänteen vaikutuksia ja 

bioenergian osuutta siinä. Tarkastelussa keskitytään tapahtuneeseen muutokseen ja 

käytettyihin tuotantomenetelmiin. Tuotantomenetelmien tekniikkaa ei tarkastella työssä. 

Lisäksi tutustutaan tariffijärjestelmään ja bioenergian tulevaisuudennäkymiin Saksassa. 

Koska bioenergia on laaja ja monipuolinen energiantuotantomuoto, keskittymisen 

kohteena tässä työssä ovat Saksan kannalta olennaiset ja merkittävät osat siitä.  
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2 SAKSAN ENERGIAKÄÄNNE 

Energiakäänteellä pyritään taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Tuotannossa 

siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin ja energian käyttöä tehostetaan päästöjen 

vähentämiseksi. Uusiutuvalla tuotannolla ja energian käyttöä vähentämällä pystytään 

parantamaan myös energiaomavaraisuutta. Samalla energian saanti voidaan turvata 

paremmin poliittisien- tai markkinakriisien aikana. Saksa on toiminut tiennäyttäjänä 

uusiutuvien käytössä ja luonut innovaatioita, yrityksiä sekä työpaikkoja alalle. (Energy 

Transition 2016, 1A-1E ) 

Energiakäänteeseen kuuluu uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen lisäksi 

energiantuotannon hajauttaminen sekä ydinvoiman alasajo. Ydinvoimasta luopumiseen 

vaikutti Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus. Saksassa oli kuitenkin jo aikaisemmin 

päätetty luopua ydinvoimasta sen vastustuksen takia. Fukushiman onnettomuuden 

jälkeen ydinvoimaloiden alasajon aikataulua nopeutettiin ja viimeiset voimalat aiotaan 

sulkea vuonna 2022. (Salo 2015, 9, 76–77.) 

2.1 Energiakäänteen historiaa 

Termi energiakäänne (saksaksi energiewende) sai alkunsa jo 80-luvulla. Energiewende 

oli tutkimus, jonka mukaan taloudellinen kasvu on mahdollista myös pienemmällä 

energiankulutuksella. Tutkimus julkaistiin kirjana vuonna 1982. Jo 70-luvulla 

öljykriisien aikoihin Saksassa alettiin kiinnittää huomiota energian säästämiseen. 

Ensimmäiset vaatimukset rakennusten eristyksestä energian säästämiseksi asetettiin 

1976. (Energy Transition 2016, 4A-4B ) 

Saksassa energiakäänteeseen on kuulunut ydinvoimavastaisuus alusta lähtien. 1983 

ydinvoimavastaiset protestit johtivat ydinvoimalaprojektin keskeyttämiseen Wyhlissä. 

Ydinvoimavastainen liike johti myös Saksan vihreän puolueen muodostumiseen. 

Tšernobylin voimalaonnettomuus laski kansan luoton ydinvoiman turvallisuuteen 

alimmilleen. Poliitikot kuitenkin pitivät ydinvoimaa turvallisena Fukushiman 

onnettomuuteen asti. (Energy Transition 2016, 4C-4E) 

Syöttötariffien esiaste sai alkunsa 80-luvun lopulla, kun kolmessa saksalaisessa 

kaupungissa alettiin maksaa kompensaatiota aurinkosähkön tuotannosta. Tämä johti 



7 

 

ensimmäisen kansallisen syöttötariffin täytäntöönpanoon 1991. Tariffijärjestelmän 

laillisuus kyseenalaistettiin perinteisten energiantuottajien toimesta ja asia vietiin 

oikeuteen. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti vuonna 2001 että syöttötariffit eivät 

ole laittomia. Saksan tariffijärjestelmä joutui kuitenkin uuteen tarkasteluun vuonna 2012 

teollisuuden alemmista tariffimaksuista johtuen. (Energy Transition 2016, 4F-4H) 

2.2 Syöttötariffijärjestelmä 

Energiakäänteen eteenpäin vievänä voimana on toiminut syöttötariffijärjestelmä. 

Tariffijärjestelmä on mahdollistanut investoinnin uusiutuvaan energiaan kannattavaksi. 

Ajan kuluessa tariffijärjestelmä on muuttunut monimutkaisemmaksi, mutta perusidea on 

pysynyt samana. (Salo 2015, 40.) 

Syöttötariffeja maksetaan 20 vuoden ajan uusiutuvan sähkön tuottajille tuotetun sähkön 

määrän mukaan. Taatut syöttötariffit tekevät uusiutuvaan energiaan investoinnista 

turvallista. Maksettava määrä vähenee vuosittain lainsäädännössä määritetyn määrän 

verran. Tariffin suuruuteen vaikuttaa laitoksen koko ja tuotantomuoto. Lisäksi on 

määritelty erilaisia erikoistapauksia ja lisiä käytetyn tekniikan tai tyypin mukaan. 

Tariffien määrää on säädelty melko usein toivotun kasvun aikaansaamiseksi. Nykyään 

voimassa on vuodessa asennetulle kapasiteetille säädettyjä rajoittimia, jolloin vuotuisen 

kapasiteetin rajan ylimenevät laitokset eivät saa syöttötariffeja. (CLEW 2014.) 

Saksassa uusiutuvalla energialla on etusija sähköverkkoon syötettäessä. Ylituotannon 

aikoina perinteisten voimaloiden tulee säätää tehoaan tasapainon pitämiseksi. Tuuli- ja 

aurinkovoimaloita ei kytketä verkosta pois, ellei verkon stabiilius ole uhattuna. Verkko-

operaattorit ovat myös velvoitettuja kytkemään uudet uusiutuvan energian laitokset 

verkkoon ja tarvittaessa laajentamaan verkkoa. (CLEW 2014.) 

Syöttötariffien rahoittajana toimii EEG-lisämaksu (Erneuerbare Energien Gesetz), joka 

on sähkön markkinahinnan ja uusiutuvien energioiden kiinteän korvauksen erosta 

muodostuva vero. Energiaintensiivisen teollisuuden ei tarvitse maksaa täyttä lisämaksua 

kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi. Myös itsetuotettua sähköä käyttävät 

uusiutuvan energian tuottajat ja pienemmät voimalaitokset kuuluvat tämän edun piiriin. 
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Tariffien kustantaminen painottuu siis suurelta osin tavallisille kuluttajille. (CLEW 

2014.) 

 

Kuva 2.1 EEG-lisämaksun suuruus 2000-2015 (BMWi 2017) 

 

Kuvasta 2.1 voidaan havaita, että EEG-lisämaksun määrä on aluksi kasvanut melko 

tasaisesti vuoteen 2009 saakka. Sen jälkeen lisämaksu on kuitenkin lähes 

viisinkertaistunut vuodesta 2009 vuoteen 2014, jolloin se oli 6,24 senttiä 

kilowattitunnilta. Uusiutuvan energian lisääntymisestä johtuva sähkön markkinahinnan 

lasku on kasvattanut lisämaksun määrää entisestään. Vuonna 2013 lisämaksun osuus 

kuluttajan sähkön hinnasta oli 18 %. (CLEW 2014.) 

2.3 EEG 2017 

Energiatariffijärjestelmää muutettiin kuitenkin huomattavasti hiljattain. Uudistus, joka 

korvasi perinteisen tariffijärjestelmän eräänlaisella huutokauppa järjestelmällä, astui 
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voimaan vuoden 2017 alusta. Järjestelmää kokeiltiin jo vuonna 2015 maahan sijoitetuille 

aurinkoenergialle. (Appunn, 2016.) 

Uudessa järjestelmässä siirryttiin kiinteistä lailla määritetyistä tariffeista kilpailutettuihin 

prosesseihin. Saadakseen syöttötariffia tulee laitoksen voittaa tarjouskilpailu. Uusi 

järjestelmä tuli voimaan kaikille uusiutuville teknologioille. Pienimmät alle 750 kilowatin 

laitokset (biomassalle alle 150 kW) eivät kuitenkaan kuulu tarjousjärjestelmään, vaan 

saavat syöttötariffeja vuoden 2014 tariffijärjestelmän mukaan. Vuodesta 2017 alkaen 

kolmesta neljään huutokauppakierrosta järjestetään vuodessa. Alimmat tarjoukset 

tarjotun kapasiteetin täyttämiseksi hyväksytään. Hyväksytyt laitokset saavat rahoitusta 

tarjouksen määrän verran 20 vuodeksi. (Appunn 2016.) 

Uutta järjestelmää on perusteltu helpommalla uusiutuvien tuotantomuotojen kasvun 

hallinnalla, jota voidaan säätää sähköverkon kapasiteetin laajentumisen mukaan. 

Uusiutuvan energian tukea uskotaan olevan mahdollista rajoittaa tarvittavaan määrään 

tarjousjärjestelmällä ja näin ollen välttää liiallisen suuret tuet. (Appunn 2016.) 

Uudella järjestelmällä suunnitellaan noin 2,5 gigawatin vuotuista kapasiteetin lisäystä 

aurinkoenergialle. Vain 0,6 GW vuotuisesta kapasiteetista aiotaan toteuttaa 

tarjouskilpailuilla. Loput kapasiteetista tulisi pienistä alle 750 kW laitoksista, jotka 

kuuluvat vanhan tariffijärjestelmän piiriin. Kuitenkin pienille laitoksille tukia jaetaan vain 

52 GW kokonaiskapasiteettiin asti. Aurinkoenergian kapasiteetti vuonna 2015 oli jo 40 

GW, joten pienempien laitosten tuet loppuvat todennäköisesti noin 5 vuoden kuluessa, 

ellei lakiin tule muutoksia. (Appunn 2016.) 

Tuulivoimalle vuotuinen huutokaupattu kapasiteetti on 2,8 GW kolmelle ensimmäiselle 

vuodelle kasvaen 2,9 GW:iin 2020. Uudet säädökset on suunniteltu kannustamaan 

tuulivoiman rakentamista voimakkaan tuulen alueille. Kuitenkin ne samalla tuovat uusia 

kannustimia uusille paikoille rakentamiselle ympäri Saksaa monimutkaisten 

laskentamenetelmien avulla. (Appunn 2016.) 

Merituulipuistoille uusi laki vaikuttaa vuonna 2021 alkaen valmistuneille laitoksille. 

Kapasiteetin tavoite vuosille 2021 ja 2022 on 500 MW kasvaen 700 MW: iin vuosille 

2023-2025. Merituulipuistoille sovelletaan tanskalaista tavoitemallia. Siinä valtio tutkii 
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etukäteen huutokaupattavat alueet, varmistaakseen sopivat ja tehokkaat verkon 

kytkennät. (BMWI 2016.) 

Biomassan kapasiteettia huutokaupataan vuotuisesti 150 MW:lla kolmena ensimmäisenä 

vuotena ja 200 MW:lla seuraavina kolmena vuotena. Biomassan tapauksessa yli 150 kW 

laitokset kuuluvat uuden järjestelmän piiriin. Biomassalle tukia tarjotaan vain puolelle 

vuoden tunneista, millä pyritään kannustamaan tuotantoa sähkön kysynnän ollessa suurta. 

Vanhat laitokset voivat osallistua huutokauppoihin saadakseen kymmenen vuoden 

jatkorahoituksen. Vaatimuksena kyseisille laitoksille on tuottaa sähköä tarpeen mukaan. 

(BMWI 2016.) 
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3 SAKSAN ENERGIAJÄRJESTELMÄ 

Tässä kappaleessa käsitellään, miten energiaa tuotetaan ja käytetään Saksassa. Lisäksi 

tarkastellaan hiilidioksidipäästöjen ja sähköntuotannon muutoksia energiakäänteen 

seurauksena. 

 

Kuva 3.1 Primäärienergian kulutus Saksassa 2016 (CLEW 2017) 

 

Kuvan 3.1 perusteella Saksan primäärienergian kulutus koostuu suurelta osin fossiilisista 

polttoaineista. Vuonna 2016 vain 12,6 % primäärienergian kulutuksesta tuli uusiutuvista 

tuotantomuodoista. Öljyperäiset tuotteilla on suurin osuus, vaikka niitä ei käytetä lähes 

ollenkaan sähköntuotantoon. Bioenergialla on suuri osuus uusiutuvasta 

primäärienergiankulutuksesta verrattuna tuuli ja aurinkoenergiaan. Syynä tähän on 

bioenergian hyödyntäminen lämmöntuotannossa ja liikennekäytössä sähköntuotannon 

lisäksi. Primäärienergian kulutukseen kuuluu myös energian muuntohäviöt, joita tuuli- ja 

aurinkotuotannossa ei ole.  
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Kuva 3.2 Primäärienergian kulutus Saksassa 1990-2014 (AGEB 2015, 8) 

 

Kuvasta 3.2 voidaan havaita, että primäärienergian kulutukseen ei ole tapahtunut kovin 

merkittäviä muutoksia 90-luvulta nykypäivään. 90-luvulta 2000-luvulle suurin muutos on 

selvästi vähentynyt ruskohiilen käyttö. Hiilen käyttö ei ole kuitenkaan sen jälkeen enää 

muuttunut merkittävästi. Uusiutuvien osuus on aikavälillä kasvanut 1,3 prosentista 11,3 

prosenttiin. Kokonaisprimäärienergian kulutus on laskenut aikavälillä 11,9 prosenttia ja 

uusiutumattomien primäärienergioiden kulutus 20,8 prosenttia. 
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Kuva 3.3 Energian loppukäyttö sektoreittain 2000-2015 (BDEW 2017) 

 

Saksassa teollisuus, kotitaloudet ja liikenne ovat muodostaneet kolme lähes yhtä suurta 

sektoria energian loppukäytössä kaupan osuuden ollessa hieman pienempi. Kuvan 3.3 

perusteella energian loppukäyttö on pysynyt lähes samana 2000 luvulla. Kotitalouksien 

energiankäytössä on tapahtunut merkittävin lasku. Teollisuuden energian loppukäyttö on 

kasvanut hieman 2000-luvun alusta. Vuoden 2009 heikko taloustilanne näkyy selvästi 

teollisuuden energian loppukäytössä kyseisenä vuonna. 

3.1 Hiilidioksidipäästöt 

Saksassa tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuoteen 

1990 verrattuna 2020 mennessä. Vuonna 2005 tehdyn Kioton ilmastosopimuksen 

tavoitteena ollut 21 prosentin vähennys vuoteen 2012 mennessä saavutettiin selvästi 25,8 

prosentin vähennyksellä. Vuoden 2020 tavoite kuitenkin on vielä kuitenkin kaukana ja 

päästöt eivät oikeastaan ole laskeneet merkittävästi vuoden 2009 jälkeen. (German 

Environment Agency 2017.) 
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Kuva 3.4 Hiilidioksidipäästöt Saksassa 1990-2015 (German Environment Agency 2017) 

 

Kuvasta 3.4 voidaan havaita, että suurin osa hiilidioksidipäästöistä tulee energian 

kulutuksesta. Vain pieni osuus päästöistä tulee teollisuuden prosesseista, maataloudesta 

ja jätteistä. Vuodesta 1990 vuoteen 2015 hiilidioksidipäästöt Saksassa ovat laskeneet 27,9 

prosenttia. Tähänastisella vauhdilla 40 prosentin vähennystä ei saavuteta vuonna 2020. 

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvittaisiin nopeita muutoksia ajan käydessä vähiin.  
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Kuva 3.5 Suhteellinen muutos hiilidioksidipäästöissä 1990-2015 (German Environment 

Agency 2017) 

 

Kuvan 3.5 perusteella kemianteollisuudesta ja jätteistä peräisin olevat hiilidioksidipäästöt 

ovat laskeneet eniten vuodesta 1990. Vähiten muutosta on tapahtunut tähän mennessä 

liikenteen hiilidioksidipäästöissä, jotka ovat laskeneet vain 2,2 prosenttia. 

Energiateollisuuden 21,5 prosentin lasku on ollut hieman vähäisempää kuin 

kokonaispäästöjen lasku (27,9 %).  

3.2 Sähköntuotanto 

Ennen energiakäännettä Saksan sähköntuotanto oli voimakkaasti painottunut kivihiileen 

ja ydinvoimaan. Hiilen suureen käyttöön vaikutti Saksan omat hiilivarat. Vesivoimaa 

saksassa on kokonaisenergiatuotantoon suhteutettuna niukasti.  
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Kuva 3.6 Sähköntuotanto Saksassa vuonna 2017 tuotantomenetelmittäin (Fraunhofer 

Insitute, 2017). 

 

Hiili on vieläkin suuressa roolissa Saksan sähköntuotannossa. Kuvassa 3.6 hiili on 

jaoteltu ruskohiileen ja antrasiittiin mikä saa määrän vaikuttamaan pienemmältä. 

Yhteensä hiilellä tuotettiin 39,5 prosenttia sähköstä vuonna 2017. Hiilen käyttö on 

kuitenkin nyt laskussa mikä voidaan havaita myös kuvista 3.7 ja 3.8. Uusiutuvien osuus 

sähköntuotannosta vuonna 2017 oli 38,5 prosenttia. Uusiutuvista tuotantomuodoista tuuli 

tuottaa selvästi eniten sähköä. Bioenergia tuottaa tällä hetkellä uusiutuvista toiseksi eniten 

sähköä, mutta sen määrä tuskin tulee kasvamaan merkittävästi tariffien kapasiteetti 

rajoituksien takia. Saksassa tuotetaan sähköä keskimäärin enemmän kuin on kulutusta ja 

vuonna 2017 sähkön nettovienti oli noin 50 TWh. (Fraunhofer Insitute, 2017.) 

 

Kuva 3.7 Muutos tuotannoissa vuodesta 2016 vuoteen 2017 (Fraunhofer Insitute, 2017). 

 

Kuvasta 3.7 voidaan havaita, että suurin muutos vuodesta 2016 vuoteen 2017 tapahtui 

tuulivoimatuotannossa. Tuotanto kasvoi jopa 32 % kapasiteetin kasvun ollessa 13 %. 

Lukujen perusteella vuosi 2017 oli selvästi edellistä vuotta tuulisempi. Muiden 

uusiutuvien tuotantomäärät eivät muuttuneet oleellisesti. Hiilen käytössä antrasiitin 

määrä väheni jopa 16 % ruskohiilen käytön laskiessa vain 0,7 %. Vuoden 2017 lopussa 
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suljettiin Gundremmingen B ydinvoimala. Vähentynyt ydinvoimatuotanto selittyy 

pidemmillä korjaus ja kunnossapito töillä. (Fraunhofer Insitute, 2017.) 

 

Kuva 3.8 Muutos tuotannoissa vuodesta 2015 vuoteen 2016 (Fraunhofer Insitute, 2016). 

 

Suurin tuotannon lisäys vuodesta 2015 vuoteen 2016 tapahtui maakaasulla tuotetussa 

sähkössä. Syy maakaasutuotannon kasvuun johtui maakaasun hinnan laskusta ja 

säätövoiman suuresta tarpeesta (Morris, 2016). Kuitenkin kaasulla tuotetun sähkön määrä 

vuonna 2016 oli vähäisempi kuin vuotuinen tuotanto vuosina 2005-2012. Tuuli -ja 

aurinkoenergian tuotanto vähenivät vuodesta 2015 huolimatta kapasiteetin kasvusta. 

Syynä on todennäköisesti vuosittainen sääolojen vaihtelu. Ydinvoiman, sekä hiilen määrä 

oli selvässä laskussa. Biomassalla tuotetun sähkön määrä kasvoi, vaikka kapasiteetissa ei 

ollut merkittävää lisäystä (kapasiteetti 7,03 GW 2015 ja 7,06 GW 2016). Todennäköisesti 

voimaloiden huipunkäyttöajat kasvoivat. (Fraunhofer Insitute, 2016.) 
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Kuva 3.9 Sähköntuotanto menetelmittäin vuosina 2002 – 2017 (Fraunhofer Insitute, 2016). 

 

Kuvasta 3.9 voidaan havaita selvästi ydinvoiman alasajo vuonna 2011, joka oli seurausta 

Fukushiman ydinonnettomuudesta. Ydinvoimatuotanto on myös laskenut eniten kuvan 

aikavälillä. Uusiutuvien tuotanto on ollut jatkuvassa kasvussa. Aurinkovoimatuotannon 

määrä on alkanut kasvaa selvästi muita uusiutuvia tuotantomuotoja myöhemmin. 

Bioenergian sähköntuotanto ei ole enää oikeastaan kasvanut vuoden 2014 jälkeen kuvan 

3.9 perusteella. Fossiilisten polttoaineiden osuus ei ole vähentynyt kovin merkittävästi 

lukuun ottamatta viime vuosien vähentynyttä antrasiitin käyttöä. 
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Kuva 3.10 Asennettu sähköntuotantokapasiteetti vuosina 2002 – 2017 (Fraunhofer Insitute, 

2016). 

 

Kuvassa 3.10 näkyy selkeästi mihin suuntaan energiantuotannossa on viime aikoina 

menty. Uusiutuvien kapasiteetti on kasvanut paljon ja fossiilisten polttoaineiden 

kapasiteetti on pysynyt lähes samana kyseisellä aikavälillä. Kuvan perusteella 

aurinkoenergian kapasiteetti on kasvanut huimasti. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

aurinko- ja tuulituotannolla huipunkäyttöajat jäävät pieniksi, minkä takia tämä kuva antaa 

hieman liiankin positiivisen kuvan uusiutuvan energian määrästä.  
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4 BIOENERGIA 

Bioenergiaa voidaan tuottaa monenlaisista raaka-aineista. Maa- ja metsätaloustuotteiden 

lisäksi bioenergiaa tuotetaan orgaanisesta jätteestä. Erilaisten prosessien avulla on myös 

mahdollista tuottaa kiinteästä biomateriaalista kaasu- tai nestemäisiä polttoaineita. 

Bioperäisiä polttoaineita voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotantoon, sekä 

liikenteen energian tarpeisiin. Kiinteitä biopolttoaineita käytetään pääasiassa 

lämmitykseen esimerkiksi pellettien ja suuremmassa mittakaavassa hakkeen muodossa. 

Mädätyksellä tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää sähkön- ja lämmöntuotannon 

lisäksi polttoaineena liikennekäytössä lisäkäsittelyn jälkeen. Nestemäisiä biopolttoaineita 

käytetään pääasiassa liikennekäytössä johtuen niiden valmistuskustannuksista ja 

soveltuvuudesta polttomoottoreihin.  

 

Kuva 4.1 Bioenergian asennettu sähköntuotantokapasiteetti ja tuotettu sähkö polttoaineittain 

2014 (FNR 2016, 5) 

 

Kuvasta 4.1 voidaan havaita, että biokaasulla tuotetaan selvästi eniten sähköä eri 

bioenergian muodoista. Vuonna 2014 72,2 prosenttia bioenergialla tuotetusta sähköstä 

Saksassa tuli biokaasusta. Kiinteillä- ja nestemäisillä biopolttoaineilla on lähes yhtä 
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paljon asennettua sähköntuotantokapasiteettia. Sähköntuotanto nestemäisillä 

biopolttoaineilla on kuitenkin hyvin vähäistä ja laitokset seisovat lähes käyttämättöminä. 

 

Kuva 4.2 Lämmöntuotanto uusiutuvilla energialähteillä 1990-2016 (AGEE-Stat 2017) 

 

Bioenergia on suuressa roolissa uusiutuvassa lämmöntuotannossa, kuten kuvasta 4.2 

voidaan havaita. Osuus vuonna 2015 oli 88 prosenttia, josta suurin osa (76,7 %) tuli 

erilaisista kiinteistä biopolttoaineista. Kotitalouksien kiinteiden biopolttoaineiden käyttö 

oli vuonna 2015 39,8 prosenttia koko uusiutuvasta lämmöntuotannosta. (FNR 2016, 6.) 

Suuri osa uusiutuvasta lämmöntuotannosta on siis hyvin pienimuotoista. Vaikka 

biokaasulla on suurin osuus sähköntuotannossa ei sen osuus ole kovin suuri kiinteisiin 

biopolttoaineisiin verrattuna lämmöntuotannossa. 
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Kuva 4.3 Maan käyttö Saksassa (FNR 2016, 10) 

 

Kuvassa 4.3 on esitettynä Saksan maapinta-alan -ja viljelymaan käyttö. Lähes puolet 

maapinta-alasta on maatalousaluetta ja noin kolmasosa metsää. Vuonna 2016 

energiakasvien viljelyyn käytettiin 2,69 miljoonaa hehtaaria maapinta-alaa. Biokaasun 

tuotantoon tästä alueesta käytettiin 1,45 miljoonaa hehtaaria. Maissi on eniten käytetty 

kasvi biokaasun tuotannossa ja 38 prosenttia (1 Mha) sen viljelyalasta käytettiin 

biokaasun tuotantoon. (FNR 2016, 10-12.) 

4.1 Biokaasu 

Biokaasua tuotetaan Saksassa pääasiassa maatiloilla pienimuotoisissa laitoksissa, sekä 

suuremmassa kokoluokassa kaatopaikoilla. Biokaasua hyödynnetään sähköntuotantoon 

aikaisemmin myönnettyjen korkeiden syöttötariffien takia. Vuonna 2000 voimaantullut 

ensimmäinen EEG-lainsäädäntö syöttötariffeineen sai biokaasuvoimaloiden määrän 

kasvamaan. Kuvasta 4.4 voidaan havaita vuosien 2004 ja 2009 muutokset EEG-
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lainsäädäntöön, jotka nopeuttivat kapasiteetin kasvua entisestään. Kasvu kuitenkin 

hidastui vuoden 2012 muutoksien takia. (DBFZ 2015, 14-15.) 

 

Kuva 4.4 Biokaasulaitosten määrä ja asennettu kapasiteetti 2000-2013 (DBFZ 2015, 15) 

 

Biokaasun hyödyntämisen suuri kasvu on pitkälti ollut kiinni syöttötariffeista. Vuonna 

2004 alettiin energiakasveilla tuotetusta biokaasusta ja tuotetun lämmön hyödyntämisestä 

maksaa lisäetua tariffeihin. 2009 alkaen myös uudet teknologiat, päästöjen vähentäminen 

ja lannan käyttö oikeuttivat lisätariffeihin. Eniten uusia voimaloita valmistui vuonna 2011 

ennen seuraavan vuoden täysuudistusta tariffeihin. Vuonna 2012 rajoitettiin maissin 

käytöksi 60 prosenttia massasta. Lisäksi lämmön hyödyntämiselle asetettiin 

minimirajaksi 60 prosenttia, ellei lantaa ole yli 60 prosenttia massasta. Tuotannon 

joustavuudesta ja biometaanin tuotannosta myönnettiin lisäetua. (Stolpp 2014.) 

Vuoden 2014 EEG-lainsäädännön uudistuksessa asetettiin biomassapohjaiselle 

sähköntuotannolle 100 MW vuosittainen asennetun kapasiteetin yläraja tariffeille. 

Uudistus oli vastaus maissin biokaasukäytön suuresta määrästä johtuneeseen kritiikkiin. 

Samalla järjestelmää yksinkertaistettiin laittamalla kaikki biosähkön tuotanto yhteen 

ryhmään lukuun ottamatta alle 75 kW lannalla toimivia biokaasuvoimaloita ja 
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orgaanisista jätteistä tuotettua biokaasua. Lisäksi tuotannon joustavuuden lisäetua 

kasvatettiin tukemaan tuotantoa sähkön tarpeen mukaan. (DBFZ 2015, 36.) 

Tariffien muutoksilla on vaikutettu biokaasuvoimaloiden kokoon, käytettyihin raaka-

aineisiin, tekniikkaan ja asennettuun kapasiteettiin. Vuonna 2013 laitosten 

keskimääräinen sähköntuotantokapasiteetti oli 424 kW. Massan suhteen raaka-aineena 

käytettiin 48 % uusiutuvia energiakasveja, joista 73 % oli maissia. 44 % prosenttia 

käytetyistä raaka-aineista oli lantaa ja loput 8 % erilaisia jätteitä. Energiasisällön suhteen 

lanta muodosti kuitenkin vain 13 % raaka-aineista energiakasvien osuuden ollessa 77 %. 

(DBFZ 2015, 18.) 

Biokaasua puhdistamalla voidaan tuottaa biometaania, joka vastaa normaalia maakaasua. 

Biometaani voidaan syöttää maakaasuverkkoon hyödynnettäväksi. Yleisimmät käytetyt 

jalostusmenetelmät ovat kemikaalipesu, vesipesu ja adsorptio painetta säätämällä. 

Tuotettua biometaania hyödynnetään pääsiassa yhdistetyssä lämmön- ja 

sähköntuotannossa. Vuonna 2013 vain yksi prosentti biometaanista meni 

liikennekäyttöön. Vuonna 2016 1,1 prosenttia uusiutuvan energian loppukäytöstä 

liikenteessä oli biometaania (AGEE-Stat 2017). Kuvassa 4.5 on biometaanin 

tuotantolaitosten määrä ja kapasiteetti vuosina 2006-2016. (DBFZ 2015, 21-24.) 

 

Kuva 4.5 Laitokset biometaanin tuotantoon 2006-2016 (FNR 2016, 42) 
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4.2 Kiinteät biopolttoaineet 

Kiinteitä biopolttoaineita käyttävien CHP-laitosten määrän kasvu ei ole ollut 2000-

luvulla aivan yhtä suurta kuin biokaasuvoimaloilla. Kapasiteetti kuitenkin on lähes 

kahdeksankertaistunut 2000-2013 syöttötariffien avustamana. Kuvassa 4.6 on esitetty 

kapasiteetti ja laitosten määrä 2000-2013 lukuun ottamatta kaasutuslaitoksia ja alle 10 

kW laitoksia. (DBFZ 2015, 25.) 

 

Kuva 4.6 Kiinteitä biopolttoaineita käyttävien laitosten määrä ja asennettu kapasiteetti 2000-

2013 (FNR 2016, 14) 

 

Vuodesta 2009 alkaen pienemmän kokoluokan kaasutusvoimalaitokset ovat yleistyneet. 

2013 rakennettiin 126 puun kaasutusvoimalaitosta kokonaiskapasiteetiltaan 13 MW. 

Laitokset olivat siis kooltaan keskimäärin vain 100 kW. Normaalien kiinteitä 

biopolttoaineita käyttävien CHP-voimalaitosten keskimääräinen sähköteho 2013 oli 3,8 

MW. (DBFZ 2015, 25-26.) 
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Kuva 4.7 CHP voimaloissa käytetyt kiinteät biopolttoaineet (DBFZ 2015, 27) 

 

Kuvasta 4.7 voidaan havaita, että yli puolet CHP-voimaloissa käytettävästä kiinteästä 

biopolttoaineesta koostuu jätepuusta. Jätepuuta käytetään pääasiassa ennen 2006 

valmistuneissa voimalaitoksissa johtuen silloin myönnetyistä tariffeista. Myöhemmin on 

kannustettu enemmän metsähakkeen ja muun jäännösmateriaalin käyttöön. (DBFZ 2015, 

26-27.) 

Yksityisissä kotitalouksissa käytettiin vuonna 2014 27,6 miljoonaa kuutiota puuta eri 

muodoissa. Suurin osuus (80,4 %) niistä muodostui polttopuista. Pellettien osuus oli 8,3 

prosenttia ja vuonna 2014 asennettuja pellettikattiloita oli noin 350000. Saksassa on 

tuotantokapasiteettia ja tuotantoa pelleteille enemmän kuin kulutusta. Vuonna 2015 

tuotettiin kaksi miljoonaa tonnia pellettejä, joista 1,85 miljoonaa tonnia käytettiin 

Saksassa. Tuotannon huippu saavutettiin 2012, mutta kulutus on kasvanut joka vuotena. 

(FNR 2016, 15.) 
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4.3 Nestemäiset biopolttoaineet 

 

Kuva 4.8 Uusiutuvien energialähteiden loppukäyttö liikennekäytössä (AGEE-Stat, 2017) 

 

Biopolttoaineiden käyttö liikenteessä kasvoi nopeasti 2000-luvulla vuoteen 2007 asti, 

kuten kuvasta 4.8 voidaan havaita. Sen jälkeen määrä laski 7,2 prosentista noin viiden 

prosentin osuuteen koko energiankäytöstä liikenteessä. Samalla siirryttiin puhtaista 

biopolttoaineista polttoainesekoituksiin. Syynä biopolttoaineiden käytön vähenemiseen 

on ollut jatkuva veroetujen pieneneminen. Lisäksi jätteistä tuotettujen biopolttoaineiden 

tuplalaskenta johti siihen, että pienempi määrä biopolttoainetta tarvittiin täyttämään 6,25 

% biopolttoainekiintiö. (DBFZ 2015, 32-34.) 

Vuonna 2015 kiintiö muuttui hiilidioksidipäästövähennyksiin perustuvaksi. Käytettävien 

biopolttoaineiden tulee tuottaa vähintään tietty osuus vähemmän hiilidioksidipäästöjä 

perinteisiin polttoaineisiin verrattuna. Aluksi määrä oli 35 % vähemmän päästöjä, joka 

kasvoi 50 %:iin 2017 ja muuttuu 60 %:iin 2018. Suurin osa nestemäisistä 

biopolttoaineista ei kuitenkaan saavuta yli 60 % päästövähennyksiä (FNR 2016, 32). 

(DBFZ 2015, 32-33.) 

Alun perin kasviöljyä käyttäviä CHP-voimaloita tuettiin syöttötariffeilla, mikä sai 

kapasiteetin kasvamaan. Kasviöljy osoittautui kuitenkin ongelmalliseksi polttoaineeksi 
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saatavuuden epävarmuuden ja korkean hinnan takia. Lisäksi 2011 alkaen tuli kasviöljyn 

olla sertifioitua kestävän tuotannon takaamiseksi. Suuri osa kyseistä polttoainetta 

käyttävistä voimaloista ei ole käytössä, mikä voidaan havaita kuvasta 4.9. Vuodesta 2012 

alkaen uusille laitoksille ei enää myönnetty syöttötariffeja. (DBFZ 2015, 32.) 

 

 

Kuva 4.9 Kasviöljyä käyttävät CHP-voimalat 2006-2013 (DBFZ 2015, 32) 
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5 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Uusiutuvalla energialla vaikuttaa olevan Saksassa kansan tuki. Renewable Energies 

Agency:n tekemän kyselyn perusteella jopa 95 prosenttia saksalaisista pitää uusiutuvien 

energiamuotojen kasvua tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Sähkön hinnassa maksettavaa 

EEG-lisämaksua 47 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää reiluna ja 37 prosenttia liian 

korkeana. Nykyisellään lisämaksun suuruus on yli kuusi senttiä kilowattitunnilta. 

Kuvassa 5.1 on kyselyn vastanneiden hyväksyntä energian tuotannosta lähialueella 

energiamuodoittain. (Renewable Energies Agency 2017.) 

 

Kuva 5.1 Energiantuotantomuotojen hyväksyntä lähialueella (Renewable Energies Agency 

2017) 

 

Aurinkovoima on energiantuotantomuodoista kaikkein hyväksytyintä. Uusiutuvista 

tuotantomuodoista bioenergialla on alhaisin hyväksyntä. Fossiilisista tuotantomuodoista 

kaasuvoimaloilla on selvästi suurin hyväksyntä. Kaikkien paitsi ydinvoiman tapauksessa 

aikaisemmat voimalat lähialueella nostavat kyseisen tuotantomuodon hyväksyntää. 

Kaasuvoimala on aikaisemman lähialueella sijaitsevan voimalan tapauksessa lähes yhtä 

hyväksyttävä kuin biovoimalaitos. Tämän kyselyn tuloksen perusteella vaikuttaa siltä, 
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että bioenergiaa ei pidetä merkittävästi parempana tuotantomuotona kuin fossiilista 

maakaasua. Bioenergian hyväksyttävyys on myös huomattavasti muita uusiutuvia 

tuotantomuotoja alhaisempaa. Kyselyn tuloksien perusteella voimaloiden hyväksyttävyys 

vastaa tämänhetkisiä tuotannon ja kapasiteetin muutoksia. Uusiutuvien ja maakaasun 

määrä on kasvussa, ydinvoiman ja hiilen määrän laskiessa. Vastaavan kehityksen voidaan 

olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa. 

Bioenergian hyväksynnän suhteelliseen alhaiseen tasoon on useita mahdollisia syitä. 

Tiheän asumistiheyden maissa biopolttoaineet kilpailevat viljelyalasta ruuan kanssa. 

Saksassakin on ollut argumentteja bioenergiaa vastaan, vaikka vielä vaikutukset 

ruuantuotantoon ovat merkityksettömiä. Maissin laajamittainen käyttö biokaasun 

tuotantoon on saanut vastustusta. Viljelymaiden hinnat ovat nousseet ja biodiversiteetti 

kärsinyt maissin käytön lisääntyessä. Biopolttoaineita tai niiden raaka-aineita on 

mahdollista tuoda ulkomailta ja näin myös viedä suurimmat ympäristövaikutukset 

ulkomaille. Vuosittain Saksaan tuodaan noin 1,8 miljoonaa tonnia palmuöljyä pääasiassa 

biodieselin tuotantoon. Erityisesti maahantuonti on ongelmallista, jos tuotanto ulkomailla 

on kestämätöntä. (Appunn (2) 2016.) 

Biokaasun toinen ongelman on sen korkea hinta. Muiden uusiutuvien tuotantomuotojen 

hinnat ovat laskeneet, mutta biokaasu on pysynyt yhtenä kalleimmista tuotantomuodoista. 

Hintaan ei ole myöskään odotettavissa merkittävää laskua. Tulevaisuudessa kuitenkin 

bioenergiaa tullaan tarvitsemaan säätömahdollisuuden takia. Tähän mennessä vasta noin 

neljäsosa Saksan biokaasuvoimaloista on päivitetty tuottamaan tehoa tarpeen mukaan. 

(Appunn (2) 2016.) Bioenergian merkittävää etua muihin uusiutuviin tuotantomuotoihin 

nähden ei ole siis vielä hyödynnetty täysin mitoin. Uusin tariffijärjestelmä kannustaa 

joustavaa tuotantoa, mutta vain 150 MW vuotuinen huutokaupattava kapasiteetti johtaa 

hitaaseen muutokseen. 

Jo vuoden 2014 tariffimuutosten jälkeen ennustettiin bioenergiakapasiteetin lähtevän 

laskuun. Kapasiteettirajoitteiden ja alhaisten tukien takia uusia voimalaitoksia ei 

rakenneta riittävästi korvaamaan elinkaaren päähän tulleita vanhoja voimalaitoksia. 

Ennusteen mukaan merkittävin lasku alkaisi vuoden 2020 jälkeen. Suuntana 

biopohjaisessa tuotannossa on erilaisten jätteiden tehokkaampi hyödyntäminen. (DBFZ 

2015, 36-40.) 
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Merkittäviä muutoksia sähköntuotantoon tulee aiheuttamaan viimeisten ydinvoimaloiden 

alasajo. Joulukuussa 2021 suljetaan noin 4,3 GW ydinvoimakapasiteettia ja lähes saman 

verran vuonna 2022 joulukuussa. Suunnitelmana on korvata kapasiteetti uusiutuvalla 

tuotannolla, kaasuturbiineilla ja energiaa säästämällä. (Energy Transition 2016, 2A.) 

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta ydinvoiman alasajo ei ole kovin järkevää, 

jos ydinvoimaa joudutaan korvamaan fossiilisilla ja päästöjä tuottavilla 

tuotantomuodoilla. 

Saksa ei tule saavuttamaan hiilidioksidipäästötavoitettaan 40 prosenttia alhaisemmista 

hiilidioksidipäästöistä vuoteen 1990 verrattuna. Ennusteiden mukaan vähennyksessä 

jäädään 30-32 prosenttiin. Nyt vaikuttaa siltä, että tavoite on asetettu liian 

kunnianhimoiseksi. Hiilen käyttöä ei ole saatu vähennettyä tarpeeksi riittävän ajoissa, 

eikä ydinvoiman alasajo auta päästöjen vähennykseen. (Morris 2017.) 
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6 YHTEENVETO 

Työssä selvitettiin Saksan energiakäänteen taustoja ja vaikutuksia. Työn kannalta 

oleellista oli myös tutustua Saksan energiajärjestelmän nykytilaan, sekä viime aikojen 

muutoksiin. Tarkemmin työssä tarkasteltiin bioenergian käyttöä energiantuotantoon.  

Energiakäänteen tavoitteena on taistella ilmastonmuutosta vastaan lisäämällä uusiutuvan 

energian määrää. Saksassa energiakäänteeseen on liittynyt lisäksi vahva 

ydinvoimavastaisuus. Tariffijärjestelmän avulla uusiutuvien energiamuotojen käyttö on 

saatu kasvuun niiden ollessa muuten taloudellisesti kannattamattomia. Tariffeilla on 

myös pyritty säätämään kehityksen nopeutta ja vaikuttamaan käytettäviin uusiutuvan 

energian tekniikkoihin. 

Ennen energiakäännettä sähköntuotanto Saksassa muodostui pääasiassa hiilestä, 

ydinvoimasta, sekä maakaasusta. Energiakäänne on lisännyt uusiutuvien määrää 2000-

luvulla erityisesti sähköntuotannossa. Uusiutuvien kasvusta huolimatta hiilen käyttö on 

2000-luvulla alkanut laskea vasta viime vuosina. Saksassa on suljettu useita 

ydinvoimaloita ja viimeiset voimalat aiotaan sulkea vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Kunnianhimoista 40 prosentin päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä ei tulla 

saavuttamaan. 

Saksassa biokaasulla tuotetaan yli 70 prosenttia bioenergialla tuotetusta sähköstä. 

Biokaasun kasvu oli voimakkainta 2004-2012 korkeista syöttötariffeista johtuen. 

Lähitulevaisuudessa biokaasun ja muun bioenergian määrän sähköntuotannossa ei 

ennusteta enää kasvavan nykyisillä tariffeilla. Uusiutuvassa lämmöntuotannosta suurin 

osa tuotetaan bioenergialla kiinteillä polttoaineilla. Biopolttoaineiden liikennekäyttö ei 

ole kasvanut vuoden 2007 jälkeen kannattavuusongelmien takia. 
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