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Energiantuotanto ja -kulutus EU:ssa ja isoimmissa jäsenmaissa 

Kandidaatintyö. 30s. 13 kuvaa. 

Energiatalous on murroksessa maailmanlaajuisesti ja EU:n osuus globaalista energianku-

lutuksessa ja -tuotannossa tulee pienenemään entisestään Aasian kasvavien talouksien 

käyttäessä yhä enemmän energiaa. Vuonna 2016 solmittiin Pariisin sopimus, joka on lu-

paus globaalista yhteistyöstä ilmaston liiallista lämpenemistä vastaan.  

Euroopan unioni tavoittelee vihreämpää energiantuotantoa asteittain lisäämällä puhtaiden 

energiantuotantomuotojen osuutta, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, sekä tehostamalla ener-

giankulutusta. EU pyrkii saavuttamaan Pariisin sopimuksen lisäksi omat ilmasto- ja ener-

giatavoitteensa vuosille 2020, 2030 ja 2050.  

Saksa, Ranska ja Iso-Britannia ovat tärkeässä roolissa päätettäessä Euroopan Union yh-

teisistä toimenpiteitä ilmastonmuutosta vastaan ja maiden energiapolitiikan päätökset 

vaikuttavat koko unionin energiatalouteen maiden kattaessa yhteensä lähes puolet koko 

EU:n energiankulutuksesta. Suurin osa jäsenmaista on matkalla saavuttamaan tai jopa 

alittamaan niille asetetut tavoitteet vuodelle 2020.  

Työtä on vielä jäljellä pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta EU saa-

vuttanee tavoitteensa vuodelle 2020. Päästöt ovat jo laskeneet alle 20% vähennystavoit-

teen ja uusiutuvan energian 20% osuuden tavoite on jo lähellä toteutumistaan. Energian-

kulutuksen vähentämiseen ja liikenteen uudistamiseen tarvitaan vielä lisää toimenpiteitä. 

Nykyiset toimet ja uudistukset eivät yksin tule riittämään vuoden 2030 tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja merkittäviä muutoksia tulee vielä tehdä.
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1 JOHDANTO 

Energiateollisuus on murroksessa kohti energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisem-

pää tulevaisuutta. Ilmaston liiallinen lämpeneminen halutaan estää ja Euroopan Unioni 

toimii merkittävänä suunnannäyttäjänä kohti vihreämpää yhteiskuntaa. Euroopan osuus 

globaalista energiankulutuksesta oli vuonna 2016 noin 6% (Enerdata 2017). Kuvasta 1 

nähdään, että eniten energiaa kulutetaan Aasiassa ja sen määrä tulee tulevaisuudessa kas-

vamaan Kiinan ja Intian kehityksen myötä.  

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten EU:n energiatalous on kehittynyt 

viime vuosikymmeninä ja mihin muutoksiin tulevaisuudessa pyritään. Globaalit ilmasto- 

ja energiapolitiikan suuntaukset määrittävät myös Euroopan unionin linjauksia energia-

teollisuudessa. EU ratifioi Pariisin sopimuksen vuonna 2016 ja on sitoutunut noudatta-

maan yhteisiä tavoitteita ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Globaalia kehitystä ener-

gian tuotannossa ja kulutuksessa käsitellään kappaleessa 3. 

Euroopan unionin jäsenmaista kolmella suurimmalla jäsenmaalla on suuri osuus unionin 

kokonaisenergiankulutuksesta, yhteensä jopa 45% vuonna 2015 (Kuva 2.) Näiden kol-

men taloudeltaan ja väkiluvultaan suurimman maan (Saksa, Ranska ja Iso-Britannia) po-

liittiset päätökset vaikuttavat koko EU:n energiapolitiikkaan ja niitä tarkastellaan kappa-

leessa 4. Lisäksi käydään lyhyesti läpi Suomen energiateollisuuden kehitystä ja suuntauk-

sia. 

Kehitystä kohti puhtaampaa tulevaisuutta tapahtuu koko ajan. Suurinta osaa EU:n ja sen 

jäsenmaiden tavoitteista verrataan vuoden 1990 tasoihin ja kehitys on nähtävissä vertaa-

malla energialähteiden suhteellisten osuuksien muutosta primäärienergiantuotannossa. 

Matka vuosien 2030 ja 2050 tavoitteisiin on vielä pitkä, mutta ne voidaan saavuttaa riit-

tävien toimenpiteiden avulla. 2020 tavoitteet ovat pääosin toteutumassa ja osa jäsen-

maista tulee alittamaan vähennystavoitteensa. EU:n edistystä kohti tavoitteita 20-20-20 

arvioidaan kappaleessa 5.  
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Kuva 1. Energiankulutus maailmassa vuonna 2016.  

 

 
Kuva 2. Energiankulutuksen jakautuminen EU:ssa vuonna 2015.  
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2 ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS EU:SSA 

Energiapolitiikka Euroopan unionissa tähtää kolmeen eri tekijään, joita ovat taloudellinen 

kilpailukyky, energian toimitusvarmuus ja ympäristön kestävyys. Ajaviksi voimiksi ym-

päristön kestävyyden edelle ovat nousseet taloudellinen kilpailukyky ja energian toimi-

tusvarmuus. EU:n viimeisin talouskriisi johti luonnollisesti myös energian kysynnän vä-

henemiseen, mutta sitäkin nopeammin ovat lähteneet laskuun öljyn ja kaasun tuotanto 

sekä jalostus. (IEA 2014, 11.) 

Globaali energiateollisuuden kehitys vaikuttaa vahvasti myös Euroopan unioniin. Suu-

rimpia muutoksia ovat olleet kehittyvien kansantalouksien kasvava energiankulutus, öl-

jyn ja maakaasuun tuotantoon ja tarjontaan vaikuttavat mullistukset Pohjois-Afrikassa, 

Lähi-Idässä ja Ukrainassa sekä epäkonventionaalisen öljyn ja kaasun tuotannon voimakas 

lisääntyminen Pohjois-Amerikassa. Lisäksi hiilen markkinahinta on laskenut huomatta-

vasti. Fukushiman ydinonnettomuudet lisäsivät huolta ydinvoiman käytöstä ja vähensivät 

sen suosiota energiamuotona. Nämä tekijät ovat lisänneet painetta nestemäisen maakaa-

sun tuotannolle ja lisänneet sen kysyntää globaalisti. (IEA 2014, 11.) 

Kuvista 3 ja 4 nähdään, että maakaasu ja öljy ovat säilyttäneet osuutensa Euroopan unio-

nin merkittävimpinä energianlähteinä. Vuonna 2015 54% kokonaisenergiasta tuli tuon-

nista, josta eniten hiiltä, öljyä sekä maakaasua Eurooppaan saapuu Venäjältä. Toiseksi 

eniten hiiltä tuodaan Kolumbiasta ja toiseksi eniten öljyä sekä maakaasua Norjasta. EU:n 

oma energiantuotanto poikkeaa kokonaiskulutuksesta huomattavasti, sillä siinä öljyn 

osuus on vain 11,4% ja maakaasun osuus 13,8%. Eniten Euroopan unionissa tuotetaan 

ydinvoimaa (28,3%) ja uusiutuvaa energiaa (26,8%). (Euroopan Unioni 2017, 36, 63-66.) 

Vuonna 2015 EU kulutti energiaa yhteensä 1 627 Mtoe ja jäsenmaista eniten energiaa 

kulutti Saksa (314 Mtoe), toiseksi Ranska (253 Mtoe) ja kolmanneksi Iso-Britannia (191 

Mtoe). Vuodesta 1995 energiankulutus oli vähentynyt 3%. Lopullinen energiankulutus 

jakautuu EU:ssa sektoreittain seuraavasti; liikenteen osuus on 33,1%, kotitalouksien 

25,4%, teollisuuden 25,3% sekä maatalouden ja kalastuksen 2,3%. (Euroopan Unioni 

2017, 41.) 
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Kuva 3. Primäärienergian lähteet EU:ssa 1990. 

 

   
Kuva 4. Primäärienergian lähteet EU:ssa 2015. 
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2.1 Energiamarkkinat 

Euroopan unioni on viimevuosien aikana julkaissut kaksi merkittävää lakipakettia uudis-

taessaan energia- ja ympäristöpolitiikkaansa. Ensimmäinen niistä on niin kutsuttu kolmas 

paketti, joka pyrkii asteittain vapauttamaan sisäiset sähkö- ja kaasumarkkinat. Toinen on 

2020 Ilmasto- ja energiapaketti (2020 Climate and Energy Package), jossa kirjataan unio-

nin ympäristö- ja energiatavoitteet, sekä niihin kohdistuvat toimenpiteet. Energiamarkki-

noita uudistava asetus on johtanut kolmeen merkittävään saavutukseen. Yksi niistä on 

valtakunnallisten rajojen ylittävän kaupankäynnin ja siirtoyhteyksien käytäntöjen yhteen-

sovittaminen. Toinen on Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (Agency 

for the Cooperation of Energy Regulations, ACER), sekä ENTSO-E:n ja ENTSO-G:n 

(European Network of Transmission System Operators -  Electricity and Gas) perustami-

nen eurooppalaisille sähkö- ja kaasuverkostoille.  Tarkoituksena on lisätä kansallisten 

säätelyelinten ja verkkoyhtiöiden itsenäistä toimintaa ja yhteistyötä virastojen kautta. 

Kolmas saavutus on energiasektorin avaaminen kilpailulle. (IEA 2014, 11-12.) 

Euroopan energiamarkkinoiden yhdistyminen on lisännyt myös sisäistä keskinäistä kau-

pankäyntiä. Itä-Euroopan kaasumarkkinoiden likviditeetti on lisääntynyt suuremmilla 

markkinakeskittymillä laajemman tarjonnan myötä ja uudet kaasuyhteydet, varastointi-

kapasiteetti sekä lyhyen aikavälin sopimukset vähentävät hinnan sidosta öljyn markkina-

hintaan. Sähkön hinta muodostuu vuorokausimarkkinoilla Euroopan unionin integ-

roiduilla alueellisilla sähkömarkkinoilla, joita ovat Pohjoismaiset ja Baltian markkinat, 

sekä Keski-, Luoteis- ja Lounais-Eurooppa. Markkinoiden toimivuutta heikentävät kui-

tenkin valtioiden välisten yhteyksien rajalliset siirtokapasiteetit ja niiden ruuhkautuminen 

sekä Itä- ja Etelä-Euroopan markkinoiden eristäytyminen. Euroopan unioni pyrkii edistä-

mään parempien siirtoyhteyksien rakentamista energiainfrastruktuurin kehitykseen kes-

kittyvillä projekteilla. (IEA 2014, 12.) 
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2.2 Ympäristö- ja energiatavoitteet 

Euroopan unioni asetti vuonna 2009 kolme tavoitetta vuodelle 2020; kasvihuonepäästö-

jen vähentäminen 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta, uusiutuvien energialähteiden osuu-

den kasvattaminen 20 prosenttiin lopullisesta energiankulutuksesta ja 10 prosenttiin lii-

kenteessä, sekä energian kokonaiskulutuksen vähentäminen 20%. Vuoteen 2012 men-

nessä EU oli onnistunut vähentämään kasvihuonepäästöjään 19,2%. Kehitys oli seurausta 

talouskriisin aiheuttamasta energian kysynnän vähentymisestä, siirtymisestä matalampi-

päästöisiin polttoaineisiin, uusiutuvien energianlähteiden lisäämisestä sekä energiatehok-

kuuden kasvusta. Uusiutuvan energian osuus kokonaisenergiankulutuksesta nousi 14,1% 

vuonna 2012. Tukihankkeiden avulla EU pyrkii tehostamaan energian käyttöä 18-19% 

vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna, mikä on hieman alle asetettujen 

tavoitteiden (IEA 2014, 12.) 

Sähköntuotanto uusiutuvista energialähteistä ja sähkön kysynnän lasku ovat vähentäneet 

päästöoikeuksien hankkimista EU:n Päästökauppajärjestelmältä (EU Emissions Trading 

Scheme) ja se on aiheuttanut hiilen hinnan putoamisen vuoden 2008 30€/tCO2 vuoden 

2014 hintaan 6€/tCO2. Päästökauppamarkkinat eivät saaneet laitoksia investoimaan tuo-

tannolleen lisää päästöoikeuksia, vaan edesauttoi tuotantomäärän laskua sallittujen pääs-

tömäärien tasolle. Energiasektori pysyi suurimpana päästölähteenä 36% osuudellaan 

vuonna 2015 (EU 2017, 128.). Kansalliset tukiohjelmat energiatehokkuuden lisäämiselle 

ja uusiutuville energialähteille, etenkin auringolle ja tuulelle, ovat vähentäneet eniten hii-

len vapautumista ilmakehään. Tukiohjelmat ovat vaikuttaneet vahvasti sähkön hintaan 

laskemalla markkinahintaa ja vähentäen konventionaalisten lämpölaitosten käyttötunteja. 

Kansainvälisten raaka-ainehintojen ja tuotantolaitosten kannattavuuden muuttuessa ilmiö 

on lisännyt hiilen kysyntää ja vähentänyt maakaasun käyttöä sähköntuotannon raaka-ai-

neena. (IEA 2014, 13.) 

Eurooppa-neuvosto hyväksyi lokakuussa 2014 Euroopan unionin ilmasto- ja energiapo-

litiikan linjaukset vuodelle 2030. Vuoteen 2030 mennessä EU tavoittelee 40% vähennystä 

kasvihuonepäästöihin ja uusiutuvien energianlähteiden osuuden lisäämistä vähintään 
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27% lopullisesta kulutuksesta vuoden 1990 tasosta. Energiatehokkuutta pyritään lisää-

mään 30% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Päästökauppasektorin tulisi vä-

hentää vuoteen 2030 mennessä 43% ja päästökaupan ulkopuolelle jäävien 30% päästöis-

tään vuoden 2005 tasoihin verrattuna. Euroopan unioni tavoittelee 80-95% päästövähen-

nystä vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon Energia- ja ilmastotiekartta 

2050 -julkaisussaan. (TEM 2014, 2,9; EEA 2017, 20.) 
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3 ENERGIANTUOTANTO JA -KULUTUS MAAILMASSA 

Marraskuussa 2016 solmittiin Pariisin ilmastosopimus, johon kirjattiin yhteiset tavoitteet 

kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Sovitut muu-

tokset toteutuvat parhaillaan energiasektorilla ja energiateollisuuden hiilidioksidipäästö-

jen kasvu on saatu pysähtymään. Globaalin talouden energiaintensiivisyys parantui 1,8% 

ja puhtaamman energian tuotanto on kasvanut maailmanlaajuisesti. (IEA 2016, 21.) 

Yhä suurempi osuus energiasektoriin sijoitetusta noin 1,8 triljoonasta dollarista ohjautuu 

puhtaan energian piiriin öljyn ja kaasun kustannuksella. Fossiiliset polttoaineet korvaa-

vien energianlähteiden valtioidenavustukset ovat pudonnet vuonna 2015 325 miljardiin 

dollariin vuoden 2014 500 miljardista, mikä on johtanut fossiilisten polttoaineiden hinnan 

alenemisen lisäksi vaihtoehtoisten energiantuotantomuotojen uudistamiseen. (IEA 2016, 

21) 

Viime vuosien suurimpia muutoksia energia-alalla ovat olleet puhtaan energiantuotannon 

nopea käyttöönotto ja hinnan tippuminen, energian sähköistyminen, palvelusektorin 

osuuden kasvaminen ja puhtaampi energiantuotanto Kiinassa sekä liuskekaasun ja -öljyn 

tuotannon sinnikkyys USA:ssa. Vuonna 2016 aurinkosähkön PV-kapasiteetti kasvoi eni-

ten kaikista energiantuotantomuodoista ja sen hinta on tippunut 70%, minkä lisäksi tuu-

livoiman hinta on tippunut 25% ja akkujen hinnat 40% vuodesta 2010. Vuonna 2016 ku-

luttajien sähkön käyttö lähestyi öljytuotteiden määrän tasoa. Liuskekaasun ja -öljyn ansi-

osta Yhdysvalloista tuli maailman suurin öljyn ja kaasun tuottaja. (IEA 2017, 1.) 

Maailmantalous tulee kasvamaan noin 3,4% vuodessa ja sen väestö 7,4 miljardista yli 9 

miljardiin vuonna 2040. Vuoteen 2040 mennessä globaali energiantarve voi kasvaa jopa 

30% vuodesta 2017 ja suurin osa kasvusta tulee Intiasta, jonka osuus maailman energian-

käytöstä kasvaa 11% vuoteen 2040 mennessä. Toinen vahvasti kasvava energiankuluttaja 

on Kaakkois-Aasia, jonka kysyntä kasvaa kaksi kertaa nopeampaa kuin Kiinan. Kaksi 

kolmasosaa energian kasvusta tulee Aasian maista ja loppu pääosin Lähi-idästä, Afrikasta 

ja Latinalaisesta Amerikasta. (IEA 2017, 1-2.) 
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Energiatehokkuuden edistys on helpottanut energian tarjonnan riittävyyttä, sillä ilman 

energiatehokkuuden parantamiseen kohdistuvia toimenpiteitä maailman energiankäyttö 

tulisi tuplaantumaan. Uusiutuva energia kattaa 40% lisääntyneestä energiantarpeesta ja 

sen räjähdysmäinen kasvu vähentää hiilen käytön tarvetta. Vuodesta 2000 uusia hiilivoi-

malaitoksia on otettu käyttöön 900 GW verran, mutta kapasiteetin ennustetaan kasvavan 

vain 400 GW vuosien 2017-2040 välillä. Öljyn määrä tulee jatkamaan kasvua vuoteen 

2040, mutta yhä hidastuvalla tahdilla. Maakaasun käyttö kasvanee 45% vuoteen 2040, 

eniten teollisuussektorilla. Fossiilisten polttoaineiden yhä suuri osuus energianlähteenä 

näkyy kuvassa 5. Ydinvoiman kasvu on hiljentymässä, mutta Kiina tulee ohittamaan Yh-

dysvallat suurimpana ydinvoimapohjaisen sähkön tuottajana vuoteen 2030 mennessä. 

(IEA 2017, 1,2.) 

Uusiutuvat energiamuodot vievät kaksi kolmasosaa maailman voimalaitosinvestoinneista 

ja useissa maissa se on jo kustannustehokkain uusi tuotantomuoto. Aurinkovoiman nope-

asti lisääntyvä käyttöönotto etenkin Kiinassa ja Intiassa nostaa sen suurimaksi vähähii-

liseksi energialähteeksi vuoteen 2040, jolloin kaikkien uusiutuvien energialähteiden 

osuus kokonaisenergiantuotannosta saavuttaa 40% osuuden. (IEA 2017, 2.) 

 
Kuva 5. Käytetyt primäärienergianlähteet maailmassa 2015. 
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4 EU:N ISOIMMAT JÄSENMAAT JA SUOMI 

Energian tuotanto ja kulutus EU:n eri jäsenmaissa poikkeavat toisistaan riippuen maiden 

erilaisista resursseista, maantieteellisestä sijainnista sekä taloudellisesta tilanteesta. Poli-

tiikka ja talous kulkevat energiantuotannon kanssa käsi kädessä, sillä suuret investoinnit 

puhtaaseen energiaan ja energiamuotojen kehittämiseen, energiatehokkuuteen sekä infra-

struktuuriin vaativat toteutuessaan huomattavan määrän kansallisia tukia. Osa Euroopasta 

toipuu yhä talouden taantumasta ja se heijastelee valtioiden sekä isojen yritysten inves-

tointipäätöksiin. 

Tässä kappaleessa tarkastellaan Euroopan Unionin kolmen väkiluvultaan ja taloudeltaan 

suurimman EU:n jäsenmaan energiantuotantoa ja -kulutusta, sekä tehtyjä energia- ja il-

mastopolitiikan päätöksiä maiden tähdätessä kohti vuosien 2020 ja 2050 sekä Pariisin 

ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita. 

4.1 Saksa 

Saksa on yksi Euroopan väkirikkaimmista maista 82,2 miljoonalla asukkaallaan ja sen 

talous on EU:n vahvimpia 3 033 miljardin euron bruttokansantuotteellaan. Maa tuottaa-

kin jäsenmaista eniten päästöjä ja tuotti vuonna 2015 yhteensä 926,5 miljoonaa tonnia 

CO2e kasvihuonekaasuja. Saksa kulutti myös jäsenmaista eniten energiaa, yhteensä 212,1 

Mtoe vuonna 2015. Neuvoteltaessa EU:n Energia- ja ilmastotavoitteista Saksa onkin pää-

töksenteon eturintamassa. (Euroopan Unioni 2017, 9,120,124.) 

Saksan energiateollisuus on mittavassa muutoksessa maan pyrkiessä vähentämään radi-

kaalisti kasvihuonepäästöjään ja siirtyessään uusiutuvan energian käyttöön. Syyskuussa 

2010 maa asetti uuden energiakonseptin Energiewende, jonka tavoitteena on vaihtaa 

suunta kohti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden aikakautta. Konseptin ytimessä 

on uusiutuvan energian käyttö tuotannon kulmakivenä vuonna 2050 ja tulevaisuus ener-

giatehokkaana ja ympäristöystävällisenä kansantaloutena pitäen hintatason edullisena ja 

talouden noususuhdanteen korkeana. (IEA 2013, 9.) 
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Vuonna 2011 tapahtunut Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus kiihdytti siirtymistä pois 

ydinenergian piiristä ja johti välittömästi kahdeksan vanhimman ydinvoimalan sulkemis-

päätökseen. Samana vuonna maa asetti tavoitteen ydinvoimasta irtautumiselle vuoteen 

2022 mennessä. Saksan uudet energiatavoitteet ovat Kioton sopimusta kunnianhimoisem-

pia ja uuden konseptin mukaan valtio haluaa vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä vuo-

den 1990 tasosta 40% vuoteen 2022 mennessä. Tavoitteen mukaan päästöjä on 55% vä-

hemmän 2030 ja 80-95% vähemmän vuonna 2050. Tavoitteiden saavuttamista tukee 

suunnitelma energiatehokkuuden lisäämisestä niin, että vuoteen 2020 mennessä energian 

kulutusta ollaan vähennetty 20% vuoden 2008 tasosta. Vuonna 2050 energian kulutuksen 

pitäisi olla vähentynyt jo 50% vuodesta 2008. (IEA 2013, 9-10.) 

Kunnianhimoinen energiantuotannon murros toteutetaan yhdessä Uusiutuvan energian 

asetuksen (Erneuerbare Energie Gesetz, EEG) kanssa pyrkien lisäämään uusiutuvan 

energian tuotannon osuutta bioenergian, tuulivoiman ja aurinkoenergian käytöllä. Laki-

asetus on laskenut hintoja ja vähentänyt tariffien määrää aurinkosähkölle. (IEA 2013, 10.) 

Saksa on Euroopan maakaasukaupan keskittymä, minkä vuoksi maalla on vakaa energian 

tarjonta ja varastointi-infrastruktuuri, sekä vahvat kansalliset varannot. Maakaasu on 

noussut maan toiseksi tärkeimmäksi energianlähteeksi hiilen käytön vähentyessä (Kuva 

6 ja 7). Liittovaltion sähköverkkovirasto (Bundesnetzagentur, BNetzA), vastaa maan kaa-

suverkostosta ja on muuttanut sen rakenteen sisään-ulos-järjestelmäksi, sekä uudistanut 

tasesääntöjä ja vähentänyt markkina-alueita 20 alueesta (2006) kahteen alueeseen (2013). 

NetConnect Germany (NCG) toimii maan eteläpuolella ja GASPOOL pohjoispuolella. 

Maan tuontiverkosto on monipuolistunut viime vuosikymmenenä erityisesti Nord Stream 

-yhteyden myötä. Nord Stream lisäsi Saksan vuosittaista maakaasun tuontikapasiteettiä 

55 miljardilla kuutiolla. Suunnitteilla on myös Nord Stream 2 -putki, joka lisäisi entises-

tään Saksan maakaasuyhteyksiä pohjoisessa. Siirtoyhtiöt ovat tehneet kymmenvuotisen 

kehityssuunnitelman kaasuverkolle vuonna 2012. (IEA 2013, 10.) 
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Öljy on säilyttänyt roolinsa Saksan tärkeimpänä energianlähteenä (Kuva 6 ja 7), mutta 

sen käyttö on vähentynyt viimevuosien aikana. Maalla on jonkin verran myös omia kan-

sallisia öljyvarantoja, mutta kysynnän tyydyttäminen nojaa vahvasti tuontiin. Saksalla 

onkin monipuolinen ja joustava tuontiverkosto, joka koostuu putkista ja terminaaleista, 

sekä vapautetut öljymarkkinat. (IEA 2013, 10.) 

 

Kuva 6. Primäärienergianlähteet Saksassa 1990. 
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Kuva 7. Primäärienergialähteet Saksassa 2016. 

 

Saksan kotimaisen hiilentuotannon valtiontukia vähennetään ja suunnitelmissa on kaik-

kien antrasiittikaivosten purkaminen vuoteen 2018 mennessä. Siitä huolimatta uusien hii-

livoimalaitosten rakentaminen on lisääntynyt ja niiden tekninen käyttöikä yltää vuoteen 

2050 asti. Hiilivoima tulee säilyttämään roolinsa yhtenä Saksan energiantuotannon kul-

makivistä. Uusi energiakonsepti tukee hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (CCS) 

liittyvän tekniikan kehitystä ja käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on vähentää suurten 

hiilivoimaloiden hiilidioksidipäästöjä. Saksan liittovaltion hallitus julkaisi vuonna 2011 

uuden energian tutkimusohjelman (Energy Research Programme), joka ajaa tutkimusta 

ja kehitystä Energiewende-konseptin tavoitteiden saavuttamiseksi. (IEA 2013, 10-11.) 

Sähkö on energiauudistuksen ydinroolissa ja maan monipuolinen sähköjärjestelmä hyö-

tyy vahvoista siirtoyhteyksistä naapurimaiden kanssa. Tehokkaan lämmöntuotannon ja 

siirtoyhteyksien ansiosta Saksa pystyy luopumaan ydinenergiasta ja sen tuottamasta säh-

kövoimasta ilman huomattavia epävarmuuksia sähköntarjonnan riittävyydestä. (IEA 

2013, 11.)  
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4.2 Ranska 

Ranska on EU:n toiseksi väkirikkain maa 66,8 miljoonalla asukkaallaan ja yksi unionin 

talousmahdeista. Bruttokansantuote vuonna 2015 oli yhteensä 2 181 miljardia euroa.  

Maa kulutti vuonna 2015 kaiken kaikkiaan 144,1 Mtoe energiaa ja tuotti 555,8 miljoonaa 

tonnia CO2e kasvihuonepäästöjä. (Euroopan Unioni 2017, 9,120,124.) 

Ranska on tehnyt viime vuosina huomattavia muutoksia energiatalouteensa matkalla 

kohti luotettavia, edullisia ja kestäviä energiantuotantomuotoja. Maa on onnistunut puo-

littamaan energiankulutuksensa ja hiilidioksidipäästönsä talouden ja väkiluvun kasva-

essa. Energian tuotanto, kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet rajusti niin koti-

talouksissa kuin teollisuudessa. Hiilidioksidi-intensiivisyys on vähentynyt 30% vuoteen 

2004 verrattuna. (IEA 2016, 9.) 

Vuonna 2012 suljettiin 3,3 GW hiilivoimalaitoksia ja jäljelle jääneet öljykäyttöiset voi-

malaitokset suunnitellaan suljettavan. Ranska pyrkii vähentämään fossiilisten polttoainei-

den käyttöä energianlähteenä. Käynnissä oleva mittava ja kallis energiajärjestelmän muu-

tos sisältää suuria rakenteellisia muutoksia sekä energiatehokkuuden ja uusiutuvien ener-

gialähteiden tukien lisäämistä. Muutoksessa kohti matalapäästöistä kansantaloutta 

Ranska turvaa energiantuotantonsa ydinvoimalla. (IEA 2016, 9.) 

Valtio, energiamarkkinat, teollisuus ja kuluttajat tarvitsevat mittavia investointeja toteut-

taakseen energiajärjestelmän rakennemuutoksen. Électricité de France (EDF) on perus-

tanut niin kutsutun Grand Carénage -ohjelman vanhentuvan ydinvoimakapasiteetin kun-

nostuksia ja parannuksia varten. Muutos vahvistaa Ranskan energiantuotannon luotetta-

vuutta, vihreää kasvua ja kustannustehokkuutta pitkällä aikavälillä ja hallitus vastaa ky-

syntään avaamalla kapasiteettimarkkinat vuonna 2017. Markkinat varmistavat tasapainon 

kysynnän piikkien aikana ja yhdistävät suurimman osan uusiutuvista energianlähteistä 

sähköverkkoon. (IEA 2016, 9-10.)  

Vuonna 2015 Ranska asetti itselleen pitkäaikaisen kehityssuunnitelman siirtymisestä vih-

reään kasvuun energiateollisuudessa. Loi relative à la transition énergétique pour la 
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croissance verte, (LTECV) sisältää Ranskan valtiolliset tavoitteet vuosille 2030 ja 2050. 

Pohjana asetukselle toimii kansallinen matalahiilinen kehitysstrategia Stratégie nationale 

bas carbone (SNBC), johon on kirjattu viiden vuoden hiilen kulutusarviot ja monivuotiset 

energiaohjelmat energiantuotannolle ja -tehokkuudelle, toimituksen varmistamiselle sekä 

tarjonnan ja kysynnän tasapainottamiselle kaikille energianlähteille. Ohjelma takaa kehi-

tyksen pitkäaikaisen tarkkailemisen ja joustavuuden, jolloin käytäntöjä voidaan muuttaa 

ohjelman edetessä tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. (IEA 2016, 10.) 

Jotta Ranska saavuttaisi tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 40% vuo-

teen 2030 mennessä, täytyy maan puhtaan sähköntuotannon ohella kiihdyttää toimiaan 

kuljetuksen, teollisuuden ja rakentamisen sektoreilla. Muutoksen kulmakivenä on tavoite 

uusiutuvan energian osuuden lisäämisestä 40% vuoteen 2030 mennessä ja ydinvoiman 

osuuden vähentämisestä 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2014 uusituvan 

energian osuus loppukulutuksessa saavutti 15% osuuden aurinkoenergian ja biomassan 

käytön lisäämisellä. Tuulivoiman rakentaminen ei toisaalta ole saavuttanut maassa suurta 

suosiota ja vaatii kansallisia lisätoimia. (IEA 2016, 10-11.) 

LTECV-asetus vaatii myös energian kulutuksen vähentämistä 20 prosentilla vuoteen 2030 

mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on vähentää fossiilisten 

polttoaineiden kulutusta 30% vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2012 tasoon. 

Kehitys näkyy hiilen ja öljyn vähentyneenä kulutuksena kuvissa 8 ja 9. (IEA 2016, 11.) 
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Kuva 8. Primäärienergianlähteet Ranskassa 1990. 

 

Kuva 9. Primäärienergialähteet Ranskassa 2016. 

 

Ranskan energiasektori on muokkaantunut vahvasti ydinenergian tuotannon ympärille ja 

sen osuus oli kokonaisenergiantuotannosta 46% vuonna 2015 ja sähköntuotannosta 78%. 

Maa aloitti ydinohjelmansa 1980-luvulla öljyn hintojen nopean nousun vuoksi ja nyt 
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Ranska tarvitsee toimenpiteitä 30 käyttövuoden saavuttavien voimalaitostensa varalle. 

Flamanvilleen rakennetun uuden ydinvoimalan käyttöönottoa suunnitellaan vuodelle 

2019 vanhan Fessenheimin ydinvoimalaitoksen poistettaessa käytöstä. (Energiauutiset 

2017) Tavoite ydinvoiman osuuden laskemisesta 50 prosenttiin vaatii useiden ydinvoi-

malaitosten sulkemista ja on iso haaste energianmurroksessa. Hallituksen pitää turvata 

sähköntarjonta ja hoitaa ydinvoiman jätteiden käsittely voimalaitosten vanhentuessa. Ta-

voite voi vaikuttaa negatiivisesti sähkön hinnanmuodostukseen ja kasvihuonekaasupääs-

töihin sekä Ranskan energiaturvallisuuteen ja vientiin naapurimaihin. (IEA 2016, 12.) 

Vuodesta 2009 lähtien Ranskan hallitus ja verkkoyhtiöt ovat jatkaneet siirtoyhteyksien 

kehittämistä niin kaasun, että sähkön siirrossa. Suunnitteilla on myös uusi merikaapeli-

projekti. Ranska on vahvasti osallisena viiden alueen välisen foorumin keskusteluissa ja 

on Espanjan kanssa ehdottanut etenemissuunnitelmaa sähkönsiirtoon liittyville toimille. 

Vuonna 2015 otettiin käyttöön uusi sähkönsiirtoyhteys Ranskan ja Espanjan välille. 

Ranskan vahvat siirtoyhteydet tuovat maalle vientimahdollisuuksien lisäksi lisää turval-

lisuutta sähkön tuontiin kylmien talvipäivien varalle. (IEA 2016, 13.)  
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4.3 Iso-Britannia 

Iso-Britannia on toistaiseksi EU:n kolmanneksi suurin valtio 65,4 miljoonalla kansalai-

sellaan ennen irtautumistaan lopullisesti Euroopan Unionista. Maan BKT vuonna 2015 

oli 2 580 miljardia euroa, joka on toiseksi eniten EU:ssa Saksan jälkeen. 2015 maassa 

kulutettiin yhteensä 131,4 Mtoe energiaa ja tuotettiin 809,1 miljoonaa tonnia CO2e kas-

vihuonekaasujapäästöjä. (Euroopan Unioni 2017, 9,120,124.)  

Teollistumisestaan asti suurin osa Iso-Britannian energiantuotannosta on katettu fossiili-

silla polttoaineilla. Todisteet ilmastonmuutoksen haitallisuudesta ovat saaneet maan po-

liittiset puolueet laajasti hyväksymään hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tavoittelevat 

linjaukset ja hallitus on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi 

vuoteen 2050 ja kartoittanut tietään kohti matalampipäästöistä tulevaisuutta. Talouden 

ympäristöystävällisyyden lisääminen nähdään potentiaalisena työpaikkojen ja talouskas-

vun muodostajana. Julkiset menoerät ovat keskittyneet tuleviin vuosiin ja hallitus yrittää 

kiihdyttää julkisen sektorin investointeja uuteen infrastruktuuriin ja energiatehokkuuteen. 

(IEA 2012, 9) 

Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tullut selkeä tavoite energiapolitiikassa ja maa on 

asettanut yksipuolisia sitovia tavoitteita vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään 50% 

vuoteen 2020 mennessä ja 80% vuoteen 2050 verrattuna vuoden 1990 tasoon. Päästäk-

seen näihin tavoitteisiin, Iso-Britannia on alkanut laatia viiden vuoden pituisia laillisesti 

sitovia hiilibudjetteja vuodesta 2008 alkaen. Budjetit ovat laadittu periodeille 2013-2017, 

2018-2022, 2023-2027 ja 2028-2032. Vuonna 2016 hallitus asetti tavoitetason viidennelle 

hiilibudjetille (2028-2032) yhdessä Ilmastonmuutoskomitean (Committee on Climate 

Change) kanssa, joka tavoittelee noin 57% päästövähennystä vuoteen 1990 verrattuna.  

(BEIS 2018, 8,15.) 

Energiankulutuksen on arvioitu laskevan 3% vuosien 2016 ja 2025 välillä, mutta arvel-

laan nousevan uudestaan 2% vuoteen 2035. Liikenne on Britannian suurin energianku-

luttaja 40% osuudellaan ja sen osuuden arvioidaan pysyvän samoissa lukemissa vuoteen 
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2035. Vuonna 2016 97% liikenteen polttoaineista oli öljypohjaisia, mutta osuuden ennus-

tetaan vähenevän 92%:n osuuteen vuoteen 2035 mennessä sähköautojen kasvavan mää-

rän ja biopolttoaineiden käytön lisääntyessä. Kotitaloudet kuluttivat vuonna 2016 30% 

lopullisesta energiakäytöstä ja osuuden arvioidaan nousevan 35% vuoteen 2035. Vuonna 

2016 kotitalouksien käyttämästä energiasta 28% oli uusiutuvaa energiaa ja osuus kasva-

nee 31% vuoteen 2035 mennessä. Teollisuuden osuus energiankulutuksesta vuonna 2016 

oli 17% ja sen osuuden on arvioitu laskevan vuosien 2016 ja 2035 välillä 13%, sekä uu-

siutuvan energian osuuden kasavan kuudesta prosentista 10 prosenttiin. Palvelusektorin 

osuus vuonna 2016 oli 13% ja sen osuus tulee luultavasti pysymään samana viisivuotis-

kauden loppuun ja jonka sähkön ja uusiutuvan energian osuuden arvioidaan nousevan 

59% vuoteen 2035 mennessä vuoden 2016 47%:n tasosta. (BEIS 2018, 28, 31-32.) 

EU velvoittaa Iso-Britanniaa nostamaan uusiutuvan energian osuuden 15% lopullisesta 

energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, mikä on neljäkertaa enemmän kuin vuonna 

2010. Sähköllä on merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa, minkä lisäksi valtio on 

ottanut käyttöön kannusteita lämmöntuotantoon ja asettanut velvoitteita liikenteen polt-

toaineille. (IEA 2012, 9.) 

Sähköntuotannon ollessa päästöjen vähentämisen keskiössä, hallitus on ilmaissut keskit-

tyvänsä kolmeen päästöjä vähentävään menetelmään; uusiutuviin energianlähteisiin, 

ydinvoimaan ja hiilidioksidin talteenotto- ja varastointitekniikkaan (CCS). Hiilen käyttö 

on laskenut nopeasti vuodesta 2013 alkaen sähköntuotannon siirtyessä uusiutuvan ener-

gian, jätteen ja maakaasun käyttöön. Kehitys näkyy kuvissa 10 ja 11 ydinvoiman ja eten-

kin biomassan osuuden lisääntymisenä. Myös öljyn käytön energianlähteenä on ennus-

tettu laskevan 8% vuosien 2016 ja 2035 välillä. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjen 

on arvioitu laskevan suurilla energiantuottajilla melkein 70% vuosien 2010 ja 2020 välillä 

sekä uusituvanenergian ja ydinvoiman osuuden kasvavan 2010 vuoden 22% osuudesta 

58% vuonna 2020. (BEIS 2018, 32, 34.) 
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Kuva 10. Primäärienergianlähteet Iso-Britanniassa 1990. 

 

 

Kuva 11. Primäärienergianlähteet Iso-Britanniassa 2016. 
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Vuonna 2013 asetettiin hallitusohjelma, Electricity market reform (EMR), sähkömarkki-

noiden uudistukselle, joka yhdistää seuraavat neljä menetelmää kannustaakseen ydinvoi-

man, uusiutuvan energian ja CCS-tekniikan investointeja. Ensimmäinen niistä on hiilidi-

oksidin päästöhinnan pohjatason asettaminen (carbon price floor, CPF), joka lisää pitkän 

aikavälin hintakehityksen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Tarkoituksena on lisätä vä-

häpäästöisen tekniikan kilpailukykyä. Toiseksi Sopimus muutoksesta -syöttötariffi 

(”contract for difference” feed-in tariff, FiT CfD) tarjoaa vähäpäästöisille sähköntuotta-

jille takuuhinnan pitkän aikavälin sopimuksella. Markkinahinnan pudotessa sopimushin-

nan alapuolelle, tariffi maksaa erotuksen sähköntuottajalle ja päinvastoin markkinahinnan 

ollessa sopimushintaa korkeampi. Kolmas mekanismi turvaa tehokkaan säätösähkön 

mahdollisuuden ylläpitämällä luotettavia sähköntuottajia vähäpäästöisen tuotannon osuu-

den kasvaessa. Päästötehokkuusstandardi (EPS) taas rajoittaa uusien voimalaitosten mak-

simipäästömäärää sähköntuotantoyksikköä kohden. (IEA 2012, 10-11.) 

Näiden toimenpiteiden lisäksi hallitus aikoo kehittää käytäntöjä selkeyttämään kysyntä-

puolen roolia varastoinnissa ja siirtoyhteyksissä sekä älykkään sähköverkon kehityksessä. 

Iso-Britannia on myös yksi CCS-tekniikan kehityksen ja käyttöönoton tärkeimmistä tu-

kijoista ja on sitoutunut miljardilla punnalla tekniikan kaupallistamiseen niin, että se voi-

daan ottaa käyttöön 2020-luvulla. (IEA 2012, 10-11.) 

Iso-Britannialla on IEA maiden pienin energiankulutus bruttokansantuotetta kohti, sillä 

maassa vain pieni osuus elinkeinoista on energiaintensiivistä teollisuutta. Vaikka energi-

ankulutus on korkeimmillaan, maassa on korkea potentiaali energiatehokkuuden lisää-

miseksi, etenkin rakennusalalla. Vihreä sopimus mahdollistaa yksityisten toimijoiden ko-

titalouksille, yhteisöille ja yrityksille tarjoamien energiatehokkaiden ratkaisujen kustan-

nusten takaisinmaksun osamaksuperiaatteella energialaskun yhteydessä. Sen tarkoitus on 

kannustaa ja rahoittaa energiatehokkuutta lisääviä toimia. (IEA 2012, 13.) 
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4.4 Suomi 

Suomen talous on pitkälle teollistunut ja maassa on paljon korkean teknologian tuotantoa, 

sekä elektroniikka- ja kemiatekniikkaa suuren metsä- ja paperiteollisuuden rinnalla. Kol-

masosa maan pinta-alasta on napapiirin pohjoispuolella ja maa on harvaan asuttua lukuun 

ottamatta etelärannikkoa. Energiaintensiivisen teollisuuden ja kylmän ilmaston vuoksi 

Suomen energiankulutus asukasta kohden on IEA-maiden korkein. Suomi pyrkii vähen-

tämään noin 11% energiankulutuksestaan vuoteen 2020 mennessä mittavien energiate-

hokkuusohjelmien avulla. (IEA 2013, 9.) 

Suomi on vahvasti riippuvainen öljyn, maakaasuun ja hiilen tuonnista, sillä maassa on 

vain vähän alkuperäisiä hiilivetyihin perustuneita energialähteitä. Tuonnin suuri osuus on 

haaste energiaturvallisuuden varmistamisessa ja siksi Suomeen on rakennettu suuret stra-

tegiset polttoainevarannot. Vuoden 1992 huoltovarmuusasetuksen mukaisesti Suomen 

huoltovarmuuskeskuksen on ylläpidettävä viiden kuukauden kulutusta vastaavaa varas-

toa, mikä on yli kuin IEA:n 90 päivän suosituksen. Huoltovarmuutta lisää myös Suomen 

energiantuotannon monipuolisuus sisältäen suhteessa suuren osuuden biomassaa, ydin-

voimaa sekä hiilivetyjä energianlähteinä, joka nähdään kuvasta 7. Yhteiset Pohjoismaiset 

sähkömarkkinat lisäävät myös energian tuontivarmuutta. (IEA 2013, 9.) 

Suomi on hyvin vauhdissa alittaakseen EU:n asettamat ilmasto- ja energiatavoitteet, sillä 

fossiilisten polttoaineiden osuus maan energiantuotannosta on IEA jäsenmaiden alhai-

simpia. Päästöjen lasku on saavutettu suureksi osaksi uusiutuvien energianlähteiden ja 

ydinvoiman lisäämisen avulla, jotka lisäävät myös Suomen energiaomavaraisuutta ja 

huoltovarmuutta. Kehitys ydinvoiman ja biomassan suuntaan näkyy kuvissa 12 ja 13. 

Suomi on yksi harvoista EU maista, joka haluaa lisää ydinvoiman tuotantoaan. Olkiluoto 

3 liittyessä sähköverkkoon, ydinvoiman osuus energiantuotannosta nousee yli 30%. Suo-

mella on hyvin kunnianhimoiset uusiutuvan energian tavoitteet ja pyrkii nostamaan uu-

siutuvien osuuden energiankulutuksesta 38% vuoteen 2020 mennessä. Merkittävä osa ta-

voitteesta perustuu puusta saatavan biomassan käyttöön energianlähteenä. (IEA 2013, 10-

11.) 
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Kuva 12. Primäärienergianlähteet Suomessa 1990. 

 

 

Kuva 13. Primäärienergianlähteet Suomessa 2016. 
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5 SUUNTANA VIHREÄ TULEVAISUUS 

Suurten valtioiden poliittiset päätökset koskien ilmastonmuutosta vaikuttavat suuresti 

maailman energiateollisuuden kehitykseen ja käytettävien energialähteiden valintaan. 

Vuonna 2017 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti Yhdysvaltojen vetäytyvän 

Pariisin sopimuksesta. Vetovastuu ilmaston liiallisen lämpenemisen estämisestä on Eu-

roopan unionilla ja Kiinalla. EU:n tärkeimmät ilmasto- ja energiatavoitteet ovat Pariisin 

sopimuksen lisäksi unionin omat tavoitteet vuosille 2020, 2030 ja 2050. 

Maailma on sähköistymässä kovaa vauhtia ja tulevaisuudessa yhä suurempi osa energi-

asta käytetään sähkönä. Arviolta maailma saa vuosittain 45 miljoonaa uutta sähkönkulut-

tajaa. Ranska ja Iso-Britannia ovat päättäneet poistaa bensa- ja dieselkäyttöiset kulkuneu-

vot asteittain käytöstä vuoteen 2040, joka tulee nostamaan sähköautojen määrän vuoden 

2017 kahdesta miljoonasta 280 miljoonaan autoon vuoteen 2040. Sähkön kasvava tarve 

lisää myös tarvetta sähkön toimitusvarmuudelle, joka on muodostumassa jo osaksi poliit-

tisia ohjelmia. Aurinko- ja tuulivoiman suhteellinen kasvu ja niiden ajalliset vaihtelut tu-

levat lisäämään säätösähkön tarvetta ja painetta varastointitekniikoiden ja sähköverkko-

jen kehittämiseen. (IEA 2017, 3.) 

Euroopan Unioni on onnistunut noudattamaan hyvin suunnitelmiaan saavuttaakseen il-

masto- ja energiatavoitteensa vuodelle 2020. Vuoden 2015 tilastojen perusteella kasvi-

huonepäästöt ovat jo laskeneet enemmän kuin tavoitellun 20% tason ja uusiutuvien ener-

gianlähteiden käyttö lisääntyy tasaisesti yhä lähemmäksi 20% tavoitetta. Energian kulu-

tus on kuitenkin noussut hieman EU:n tavoitellusta tasosta vaatien suurempia toimenpi-

teitä saavuttaakseen tavoitetason vuonna 2020. (EEA 2017, 9.) 

Vuoden 2016 arvioiden mukaan päästöt kasvoivat vain hieman vuoteen 2015 verrattuna 

ja primäärienergiankulutus vuonna 2016 nousi jo toisena peräkkäisenä vuotena vuoden 

2014 huomattavan pudotuksen jälkeen, joka aiheutui poikkeuksellisen lämpimästä tal-

vesta. Liikennesektorilla kehitys on ollut puutteellista kohti vuoden 2020 10% uusiutu-

vien energialähteiden osuutta. (EEA 2017, 9.) 
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21 jäsenmaata ovat onnistuneet ylittämään vuoden 2020 päästötavoitteensa vastuujaossa. 

Muut maat paitsi Itävalta, Belgia, Suomi, Saksa, Irlanti, Luxemburg ja Malta suunnitte-

levat saavuttavansa tai alittavansa vuoden 2020 tavoitetason. 25 jäsenmaata ovat pysyneet 

2020 uusiutuvan energian tavoitteissaan. Kaikki paitsi Ranska, Luxemburg ja Alanko-

maat ovat käyttäneet enemmän uusiutuvaa energiaa kuin Uusiutuvan energian direktiivi 

määräsi vuosille 2015-2016. 23 jäsenmaata, pois lukien Bulgaria, Viro, Ranska, Saksa ja 

Alankomaat, ovat saavuttamassa energiatehokkuustavoitteensa. 28 maan yhteenlasketut 

kansalliset tavoitteet eivät kuitenkaan vastaa EU:n asettamaa tavoitetta vuoden 2022 pri-

määrienergiankulutukselle. (EEA 2017, 9.) 

Vaikka EU on pysynyt suunnitelmissaan tavoittaakseen vuoden 2020 ilmasto- ja energia-

tavoitteensa, täytyy nykyiset toimet nostaa seuraavalle tasolle, jotta 40% päästötavoitteet 

vuodelle 2030 voitaisiin saavuttaa. Nykyisillä päästövähennyssuunnitelmilla tullaan hie-

man jäämään tavoitellusta tasosta. Myös kehitys kohti energiatehokkuustavoitteita on hi-

dastunut viimevuosina lisäten epävarmuutta EU:n 2020 ja etenkin 2030 tavoitteiden saa-

vuttamisesta. Jotta vuoden 2030 tavoitteet voitaisiin saavuttaa, täytyy jäsenmaiden vah-

vistaa toimenpiteitään pitääkseen energiankulutuksen tavoitellulla tasolla, etenkin talous-

kasvun maissa. (EEA 2017, 9-10.) 

Jatkamalla uusiutuvan energian lisäystä nykyisellä tahdillaan koko Euroopan mittakaa-

vassa, voidaan 27% osuus kokonaisenergiankulutuksesta saavuttaa vuoteen 2030 men-

nessä. Tämä voi kuitenkin vaatia lisätoimia tulevien haasteiden varalle. Viimeaikaiset 

sääntelymuutokset ovat vaikuttaneet sijoittajien luottamukseen ja energiamarkkinoiden 

vanhanaikainen rakenne rajoittaa markkinoiden joustavuutta ja estää uusien toimijoiden 

ja kuluttajien osallistumista aktiivisesti energiamarkkinoille. Euroopan sisäiselle sähkö-

markkinalle on vielä esteitä rajaverkoissa ja verkkoa sekä sen yhteyksiä täytyy vielä laa-

jentaa. (EEA 2017 10, 12.) 

Haasteiden ratkaisemiseksi ja 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenmaat ovat neuvot-

telemassa komission linjausesityksistä, jotka käsittävät uudistuksen EU:n päästökauppa-

järjestelmään, päästökaupan ulkopuolelle jäävien kansallisten päästölähteiden sitomisen 
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taakanjakoon, maankäytön ja metsätalouden integroimisen EU:n viitekehyksiin, uusiutu-

van energian ja energiatehokkuusdirektiivien uudelleen muotoilun sekä ehdotuksen hal-

linnollisesta Energia Unionista. Uusi hallintosysteemi tulee varmistamaan kansallisten 

linjauksien ja toimenpiteiden riittävyyden vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi ja 

tukee muutoksessa kohti vähähiilistä ja kilpailukykyistä taloutta. (EEA 2017, 12.) 

Vaikka EU ja sen jäsenmaat etenevät hyvää tahtia kohti lyhyen aikavälin ilmasto- ja ener-

giatavoitteitaan, täytyy toimia vielä huomattavasti tehostaa vuoden 2050 energia- ja hii-

lestä vapautumisen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hiilidioksidipäästöjen vähenemisen tu-

lisi kiihtyä vuoden 2020 jälkeen, jotta tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Tällä hetkellä jäsen-

maat kuitenkin arvioivat tahdin hidastuvan 2020 jälkeen. Vähennyksen täytyisi kuitenkin 

olla kahdesta kolminkertaiseen suurempi nykyiseen laskuun verrattuna 2030 tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Lähitulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan merkittävästi kunnianhimoi-

sempia tavoitteita. Vain muutamat Euroopan maat ovat onnistuneet muuttamaan ilmasto- 

ja energiapäämääränsä käytännön sijoituksiksi ja suunnitelmiksi. Valtioiden tulisi havain-

nollistaa ja selkeyttää investointitarpeensa sekä päämääränsä sijoitusten luotettavuuden 

ja houkuttelevuuden lisäämiseksi, sekä tarjota varmuutta tulevaisuudessa käytettävistä 

keinoista ja toimintatavoista. (EAA 2017, 12-13.) 
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