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Kandidaatintyössä tutkitaan kehittyvien maiden energiamarkkinoita uusiutuvan 

energian hyödyntämisen näkökulmasta. Kehittyvistä maista tarkastelun kohteena ovat 

taloudellisesti keskituloiset kehittyvät maat. Työn tavoitteena on selvittää uusiutuvien 

energialähteiden potentiaali kehittyvien maiden markkinoilla sekä minkälaisia 

uusiutuvan energian lähteitä olisi järkevää käyttää sekä taloudellisesti että kestävän 

kehityksen kannalta.   

 

Työn keskeisenä sisältönä on uusiutuvien energialähteiden potentiaali ja kehittyvien 

maiden sekä energiamarkkinoiden tarkastelu. Aluksi pohditaan uusiutuvan energian 

mahdollisuuksia ja haasteita, jonka jälkeen analysoidaan kehittyvien maiden 

markkinoita. Lopuksi pohditaan uusiutuvan energian potentiaalia ja vaikutuksia 

kehittyvissä maissa. Työssä pohditaan uusiutuvan energian hyödyntämistä sekä 

talouden että ympäristön kannalta. Käytän työssä työkaluna PESTE -analyysia, jota 

hyödynnän kohdealueanalyysissä. Lisäksi hyödynnän teknologista tietoa ja 

kirjallisuutta uusiutuvista energialähteistä.  

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että uusiutuvista energialähteistä erityisesti 

aurinkoenergialla ja tuulivoimalla on potentiaalia keskituloisten kehittyvien maiden 

energian tuotannossa ja markkinoilla. Lisääntyvän uusiutuvan energian tuotannon 

positiivisia vaikutuksia ovat muun muassa väestön elintason nousu, taloudellinen 

kannattavuus sekä ilmastopäästöjen vähentyminen paikallisesti ja globaalisti.  
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1 JOHDANTO 
 

Kehittyvien maiden energiamarkkinat poikkeavat teollisuusmaiden markkinoista niin 

taloudellisten kuin muidenkin resurssien kannalta. Kehittyvien maiden vähäisten resurssien 

vuoksi myös eri energiamuotojen käytettävyys on rajallista. Toisaalta monissa esimerkiksi 

eteläisen pallonpuoliskon maissa on valtavat hyödyntämättömät uusiutuvan energian resurssit, 

joita voisi valjastaa kaupalliseen ja tuotannolliseen käyttöön. Lisäksi osassa näistä maissa ei ole 

vielä kehittynyt vankkaa teollisuutta, joten energiamarkkinat ovat auki uusille toimijoille. 

Sähköistymisellä on merkittävä väestön elintasoa nostava vaikutus, johon juuri uusiutuvan 

energian ratkaisuilla pyritään vastaamaan.  

 

1.1 Työn tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiset ovat uusiutuvan energian markkina-

mahdollisuudet keskituloisissa kehittyvissä maissa sekä minkälaisia energialähteitä olisi 

järkevää käyttää niin taloudellisesti kuin ympäristönäkökulmasta. Työssä pohditaan myös, 

minkälaiset ovat energiamarkkinoiden sosiaaliset vaikutukset niin yksilölle kuin 

yhteiskunnalle. Kantavana teemana toimii sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma sekä 

uusiutuvan energian ympäristövaikutukset ja kestävä kehitys.  

 

Työn tavoitteena on löytää vastaus seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Mikä on uusiutuvien energialähteiden potentiaali kehittyvien maiden markkinoilla? 

2. Minkälaisia uusiutuvan energian lähteitä on järkevää käyttää kehittyvillä markkinoilla 

taloudellisen ja kestävän kehityksen näkökulmista?  

 

1.2 Menetelmät ja rajaukset 

 

Tutkimus perustuu kirjallisuuteen, joten työssä käytetään hyödyksi tieteellistä kirjallisuutta, 

tilastoja sekä aikaisempaa tutkimustietoa liittyen kehittyviin markkinoihin. Työkaluna 

kehittyvien markkinoiden analysoinnissa käytetään PESTE-menetelmää. Lisäksi hyödynnetään 

teknologista tietoa uusiutuvasta energiasta menetelmien soveltamiseksi. 

 



 

 

4 

Rajauksena työssä on keskitytty markkina-alueena kehittyviin maihin, tarkemmin tulotasoltaan 

keskituloisiin kehittyviin maihin. Esimerkkialueena kohdealueanalyysissä on Pohjois-Afrikka, 

joka valikoitui ympäristöolosuhteiden ja taloudellisen potentiaalin vuoksi. Toinen rajaus 

koskee uusiutuvan energian teknologiaa. Vetyteknologia ja aaltoenergia jätetään tarkastelun 

ulkopuolelle, sillä teknologiat ovat vielä liian keskeneräisiä ja kalliita laajamittaiseen 

kaupalliseen käyttöön varsinkin kehittyvissä maissa. Myös ydinvoima jätetään käsittelemättä, 

sillä vähäpäästöisyydestään huolimatta se ei ole uusiutuva energialähde.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työn aluksi esitellään työn tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä käytetyt menetelmät ja 

rajaukset. Lisäksi määritellään keskeisimmät käsitteet, joita työssä tullaan käyttämään. 

Ensimmäisessä käsittelykappaleessa esitellään yleisimpiä uusiutuvan energian lähteitä 

huomioiden ympäristövaikutukset ja taloudellisen kannattavuuden. Kappaleen lopussa 

vertaillaan eri uusiutuvia energialähteitä ja pohditaan haasteita sekä mahdollisia 

ratkaisumalleja. Kolmannessa kappaleessa määritellään ensin, mikä on kehittyvä maa ja millä 

perusteella tässä työssä maita on luokiteltu. Tämän jälkeen käsitellään energiamarkkinoita 

kehittyvissä maissa sekä uusiutuvan energian markkinavaikutuksia. Neljännessä kappaleessa 

hyödynnetään PESTE-työkalua kohdealueanalyysiin ja havainnollistukseksi aihetta käsitellään 

esimerkkimaan avulla. Viimeisessä käsittelykappaleessa valitaan esimerkkimaan avulla 

kehittyville markkinoille potentiaalisin uusiutuvan energian lähde ja analysoidaan vaikutuksia 

eri näkökulmien avulla. Uhkien ja mahdollisuuksien lisäksi näkökulmana on myös taloudelliset 

vaikutukset. Tässä kappaleessa hyödynnetään aiempien kappaleiden teorialähteitä ja pohdintaa 

syvennetään oman analyysin ja ajatusten perusteella. Lopuksi seuraa yhteenveto ja esitetään 

loppupäätelmät aiemman analyysin perusteella.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Aluksi määritellään työssä käytettyjä keskeisiä käsitteitä. Käsitteiden määrittely on olennaista, 

jotta työ on ymmärrettävä ja selkeä. Ensimmäiseksi on määritelty energiaan liittyvät käsitteet 

ja sen jälkeen muut käsitteet aakkosittain. Eri lähteissä on hieman erilaisia määritelmiä, joten 

tässä työssä käytetään käsitteille seuraavanlaisia karkeita määritelmiä. Osa käsitteistä on 

kuitenkin määritelty vielä tarkemmin kyseisen käsittelykappaleen kohdalla.  
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Energiaan liittyvät käsitteet: 

 

§ Energiamarkkinat 

 

Energiamarkkinat ovat hyödykemarkkinat, joilla myydään, ostetaan ja toimitetaan energiaa. 

Yleisesti energiamarkkinoilla tarkoitetaan sähkömarkkinoita, mutta se voi viitata myös muihin 

energialähteisiin, esimerkiksi lämpöön. (Barton et al., 2004).  

 

§ Uusiutuva energia 

 

Uusiutuva energia on energiamuoto, joka on peräisin uusiutuvasta tai lähes loputtomasta 

lähteestä. Uusiutuvia energialähteitä ovat muun muassa aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima 

sekä bioenergia. (Brown et al., 2000). Uusiutuva energia on määritelty tarkemmin luvussa 2.  

 

Muut käsitteet: 

 

§ Kehittyvä maa 

 

Maapallon maat voidaan luokitella karkeasti kahteen kategoriaan: kehittyneisiin maihin eli 

teollisuusmaihin ja kehittyviin maihin. Kehittyvät maat voidaan vielä taloudellisen kehityksen 

perusteella jakaa matala- ja keskituloisiin maihin. Kehittyvät maat ovat siis maita, joiden 

taloudellinen ja inhimillinen kehitys on ollut teollisuusmaita hitaampaa ja näin ollen 

esimerkiksi elinajanodote ja koulutustaso on keskimääräistä matalampi. (UNDP Suomi, 2020). 

Tarkempi määrittely käsiteltävistä maista ja käytetyistä luokitteluista määritellään luvussa 3.  

 

§ Kestävä kehitys 

 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan sekä globaalisti että paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja 

systemaattista yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata elämisen mahdollisuus 

nyt ja tulevaisuudessa. Sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa että yksilöiden toiminnassa 

huomioidaan tasavertaisesti ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.  

Nämä edellä luetellut neljä eri kestävyyden näkökulmaa sisältyvät käsitteeseen kestävä kehitys. 

(Kestavakehitys.fi) 
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§ PESTE -analyysi 

 

PESTE-analyysia on menetelmä, jolla analysoidaan makroympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat 

yrityksen toimintaan. PESTE-analyysia voidaan käyttää apuna esimerkiksi silloin, kun 

arvioidaan yrityksen mahdollisuuksia laajentua kansainvälisille markkinoille. PESTE on 

englanninkielinen lyhenne tekijöistä, joita analyysissa tarkastellaan. Nämä viisi tekijää ovat 

poliittinen (political), taloudellinen (economic), sosiaalinen (social), teknologinen 

(technological) ja ympäristöllinen (environmental). (De Bruin, 2016). 

 

§ Potentiaali 

 

Kotimaisten kielten keskuksen kielitoimiston sanakirjan mukaan sana potentiaali tarkoittaa 

suorituskykyä, voimavaraa, mahdollisuutta (Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2020). 

Tässä tutkielmassa sanalla potentiaali tarkoitetaan pääasiassa mahdollisuutta, eli esimerkiksi 

minkälaiset mahdollisuudet jollain asialla on menestyä markkinoilla. Sanaan potentiaali liittyy 

myös epävarmuus sekä tarve tarkentaa, millä perusteella potentiaali on tai ei ole.  
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2 UUSIUTUVA ENERGIA 
 

Uusiutuva energia on energiamuoto, joka on peräisin uusiutuvasta tai lähes loputtomasta 

lähteestä. Uusiutuvia energialähteitä ovat esimerkiksi aurinko-, tuuli-, vesi-, aalto- ja vuorovesi- 

sekä bioenergia. Uusiutuvan energian käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja sitä 

kautta maapallolle aiheutuvia päästöjä. (Brown et al., 2000). Lisäksi uusiutuvan energian 

kustannukset ovat laskussa, varsinkin aurinko- ja tuulienergialla, vaikkakin teknologia ja 

järjestelmien rakentaminen on kallista. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna uusiutuva energia tulee 

kuitenkin halvemmaksi ja kustannustehokkaammaksi kuin uusiutumaton energia. (Lazard, 

2017). Uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhutaan myös vähäpäästöisistä energialähteistä, 

joihin muun muassa ydinvoima kuuluu. Ydinvoima perustuu uraanin ytimen halkeamiseen ja 

sidosenergian vapautumiseen, ja ydinvoimalan käytön aikaiset päästöt ovat uusiutuvien 

energialähteiden päästöjen kanssa samalla tasolla (IAEA, 2017). Uraani ei ole kuitenkaan 

uusiutuva luonnonvara, joten rajaan ydinvoiman pois tästä tarkastelusta. Alla esiteltynä lyhyesti 

eri uusiutuvan energian lähteet ja niiden toimintaperiaate.  

 

2.1 Aurinkoenergia 

 

Kun aurinko on horisontin yläpuolella, se lähettää säteilyä huolimatta siitä, onko pilvistä vai ei. 

Yleinen harhaluulo on, että aurinkoenergiaa voi kerätä talteen vain aurinkoisella säällä, mutta 

säteilyenergia läpäisee pilvet, vaikkakin aurinkokennolle osuvan säteilyn voimakkuus on 

pienempi kuin ilman estettä. Suoraa aurinkoenergiaa on kahdenlaista: aurinkosähköä ja 

aurinkolämpöä (kuva 1). Aurinkoenergian käyttäminen on yhä edullisempaa, sillä teknologian 

hinta laskee jatkuvasti.  

 

Aurinkosähkö perustuu valosähköiseen ilmiöön, jossa fotonin energia siirtyy atomille ja irrottaa 

seurauksena elektronin häviten samalla itse. Kun elektroni irtoaa, sillä on liike-energiaa ja tämä 

varautuneen hiukkasen liike-energia tunnetaan nimellä sähkö. Auringon säteily muuntuu siis 

ilmiön avulla sähköenergiaksi ja se voidaan esimerkiksi varastoida akkuihin tai syöttää suoraan 

sähköverkkoon käyttöön. Aurinkolämpö perustuu siihen, että aurinkokeräimen avulla auringon 

säteilyenergia muunnetaan lämmöksi. Perusajatuksena on aurinkosähkön tapaan hyödyntää 

fotonin energiaa, mutta tässä säteilystä saatu energia varastoidaan lämmöksi väliaineeseen, joka 

kiertää aurinkokeräimessä. (Herzog et al.) 
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Kuva 1 Aurinkolämpö ja aurinkosähkö (Tile Energy, 2016) 

 

 

2.2 Tuulivoima 

 

Tuulivoimassa virtaavan ilman, eli tuulen, liike-energia pyörittää tuulivoimalan lapoja ja 

lapojen pyöriminen pyörittää generaattoria, jonka avulla mekaaninen energia muutetaan 

sähköksi (kuva 2). Tuulivoimaloita rakennetaan mahdollisimman tuuliselle ja esteettömälle 

paikalle, joko maalle (onshore) tai merelle (offshore). Usein optimaalisimmat sijainnit 

tuulivoimaloille ovat hankalasti saavutettavia, ja infrastruktuurin rakentaminen on kallista, 

mikä nostaa kokonaiskustannuksia huomattavasti. Lisäksi haastavissa olosuhteissa toimivat 

tuuliturbiinit kustantavat huomattavasti. Tuulivoimasta saatavan tuoton on oltava erityisen 

kannattava, jotta haastaviin olosuhteisiin rakennettavaan tuulivoimaan olisi järkevää 

investoida.  (Ackermann, 2005). 
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Kuva 2 Tuulivoimalan toimintaperiaate (Xcel Energy Inc., 2020) 

 

Jotta tuulivoimasta saatava energiamäärä olisi riittävä, on tehokkainta rakentaa yksittäisten 

tuulivoimaloiden sijasta tuulipuistoja, jossa tuuliturbiineita on parhaillaan satoja. Tuulivoiman 

negatiivisena puolena on kalliin investoinnin lisäksi epätasainen, säästä riippuva tuotanto. 

Tuulivoiman lisäksi tarvitaan siis tasaussähköä muista energialähteistä, jotta energiantarve 

saadaan katettua, mikäli energiaa ei saada varastoitua kustannustehokkaasti. Lähiseudun 

asukkaat ja eläimet saattavat myös häiriintyä tuulivoimalan meluhaitoista ja 

maisemavaikutuksista sekä erityisesti linnut saattavat turbiinin aiheuttaman voimakkaan 

ilmavirtauksen seurauksena haavoittua. Kokonaiskustannuksia ja päästöjä tarkastellessa 

tuulivoima on kuitenkin yksi järkevämpiä uusiutuvan energian muotoja. (Ackermann, 2005).  

 

2.3 Vesivoima 

 

Vesivoima voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan: virtaavan veden liike-energian 

hyödyntäminen sekä putoavan veden potentiaalienergian hyödyntäminen. Lähes kaikki 

vesivoiman sovellukset perustuvat jompaankumpaan näistä fysikaalisista periaatteista.  Tämän 

lisäksi poikkeustapauksen on aaltoihin sitoutunut energia. (IHA, 2019). Teknologia on 

kuitenkin vasta kehitteillä ja tutkimus hyödyntämismahdollisuuksista on liian vaiheessa. Kuten 

jo johdantokappaleen rajauksissa mainittiin, niin tämän vuoksi aaltovoima rajataan vesivoiman 

yhteydessä tarkastelun ulkopuolelle.  
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Kuva 3 Virtaavan veden liike-energian hyödyntäminen (KQED, 2020) 

 

Yleisin tapa vesivoiman energiantuotannossa on hyödyntää virtaavan veden liike-energiaa 

(kuva 3). Veden virtaus voi olla joko luonnollista, esimerkiksi joissa ja vuorovedessä, tai 

keinotekoista patoamisen avulla luotua, jolloin veden virtausta voidaan hallita. Virtaava vesi 

ohjataan turbiinin läpi, joka virtauksen aiheuttaman mekaanisen pyörimisliikkeen seurauksena 

tuottaa sähköä. Veden potentiaalienergiaa hyödynnetään pääosin siten, että vesi varastoidaan 

korkealle ja tippuessaan vesimassan aiheuttama potentiaalienergia pyörittää turbiineita, jotka 

tuottavat sähköä. Oleellisena osana molempiin tuotantotapoihin liittyy turbiinit sekä suuret 

vesimassat ja niihin varastoitunut energia. (Førsund, 2015).  

 

Vesivoimalan rakentaminen vaatii ennakkoselvityksiä, ympäristöselvityksiä sekä teknistä 

osaamista eri menetelmien käytettävyydestä kohdealueella. Kustannukset koostuvat pääasiassa 

vesivoimalan rakennuskustannuksista sekä ylläpitokustannuksista ja huollosta. Käytettävä 

tekniikka on kuitenkin todella kestävää ja käyttöikä säännöllisesti huolletuilla vesivoimaloilla 

on useita kymmeniä vuosia, jopa sata vuotta. Negatiivisena puolena ympäristön kannalta 

vesivoimassa on pääosin ekosysteemille ja kaloille aiheutuvat haitat. Vesivoima vaatii myös 

suuret vesimassat, jolloin on aina olemassa onnettomuusriski, esimerkiksi padon sortumisesta 

johtuvan tulvan myötä. (Energiateollisuus ry, 2018).  
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2.4 Bioenergia 

 

Bioenergia on teollisuusmaissa vähiten käytetty uusiutuvan energian muoto, mutta kehittyvissä 

maissa bioenergian osuus energiantuotannosta on parhaimmillaan jopa 90%. 

Biokaasukattiloissa muutetaan eläin- ja kasviperäinen jäte polttoaineeksi, jota voidaan 

hyödyntää kotitalouksissa esimerkiksi lämmitykseen, valaistukseen tai sähköntuotantoon. 

Kehittyvissä maissa bioenergiaa hyödynnetään pääasiassa puuta polttamalla ja hyödyntämällä 

palamisreaktion lämpö ruoan valmistuksessa ja lämmityksessä. Teollisuusmaissa bioenergiaa 

poltetaan voimalaitoksissa ja seurauksena saadaan kaupallista sähköä ja lämpöä suuren 

mittakaavan jakeluverkkoon. Bioenergiaa voi hyödyntää suoran polttamisen lisäksi myös 

biopolttoaineena, jolloin biomassa on jalostettu erilaisilla kemiallisilla valmistusprosesseilla 

energiatiheämmäksi aineeksi. Bioenergian ongelma on ympäristöön aiheutuneet päästöt, muun 

muassa ilmaan ja vesistöihin, sekä tarvittava laaja maa- ja metsäalue, jonka takaisin kasvaminen 

on hidasta. (Herzog et al., 2001). 

 

2.5 Uusiutuvan energian haasteet 

 

Uusiutuvan energian hyvistä puolista huolimatta on myös paljon haasteita, joita pitää ottaa 

huomioon eri energiantuotannon vaihtoehtoja tarkastellessa. Yksi suurimmista haasteista niin 

teknisesti kuin logistisestikin on energian varastointi. Uusiutuvalle energialle on tyypillistä, että 

energiantuotanto on epätasaista ja tuotantohetket on vaikea ennustaa etukäteen. Koska tuotanto 

on vaihtelevaa, ongelmaksi muodostuu myös energian varastointi. Esimerkiksi aurinkoenergian 

tapauksessa energiaa tuotetaan päiväsaikaan, mutta kulutus tapahtuu pääosin öisin. Samoin 

tuulivoimaa saadaan vain silloin kun tulee sopivasti, jolloin tuulettomina päivinä energia pitää 

saada jostain muusta, tasaisemmasta energialähteestä. Energia täytyy siis saada talteen, jotta 

sitä voidaan hyödyntää tarpeeseen, eikä tuotantoa menisi hukkaan. (Twidell & Weir, 2015).  

 

Toinen haaste on uusiutuvan energian suhteellinen tehottomuus. Yksittäisen aurinkopaneelin 

tai tuuliturbiinin tuottama energiamäärä on pieni verrattuna esimerkiksi sähkön kulutukseen. 

Jotta energiaa olisi riittävästi, tarvitaan valtavia aurinkopaneelialueita, satoja tuuliturbiineita tai 

isoja vesivoimaloita. Ongelmaksi muodostuu siis se, että kasvattaessa tuotantoa kulutusta 

vastaavaksi, tarvitaan lisää pinta-alaa, minne sijoittaa nämä valtavat rakennelmat. Ja tämä 

vaikuttaa myös maisemaan ja/tai kustannuksiin. Esimerkiksi tuulivoiman kohdalla tuulipuiston 
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sijaintia täytyy miettiä sekä asutuksen että kustannusten kannalta. Mitä lähempänä asutusta 

tuulipuisto sijaitsee, sen halvempi infrastruktuuri ja sähköverkko on rakentaa, mutta asukkaille 

aiheutuu niin maisemallisia kuin meluhaittoja. Toisaalta jos tuulipuiston sijoittaa rannikolle tai 

merelle, maisema- ja meluhaitat pienenevät, mutta kustannukset kasvavat valtavasti johtuen 

rakentamisen ja ylläpidon hankaluudesta.  (Twidell & Weir, 2015). 

 

Ratkaisuna tähän uusiutuvan energian epätasaiseen ja vaikeasti ennustettavaan tuotantoon voisi 

olla hajautettu energiajärjestelmä ja niin kutsuttu älykäs sähköverkko (smart grid). Hajautetun 

energiajärjestelmän ajatuksena on, että sähköä ja lämpöä tuotetaan monipuolisesti eri 

tuotantomuodoilla, jolloin muodostuu energiaverkosto. Hajautettu energiajäjestelmä toisi 

joustavuutta sillä se mahdollistaisi kaksisuuntaisen sähkösiirron ja palvelisi näin ollen myös 

kestävä kehityksen ajatusta. (Phuangpornpitak & Tia, 2013).  

 

Tulevaisuudessa uusiutuvan energian varastoinnin ratkaisuna voisi toimia myös esimerkiksi 

vetyteknologia. Perusajatuksena on jakaa vesi sähkön avulla vetyyn ja happeen, ja varastoida 

nestemäinen vety säiliöihin. Vedyn etuna on suuri energiasisältö sekä vakaa rakenne, joten vety 

pystyy sitomaan itseensä energiaa pidemmän aikaan kuin mikään muu väliaine. Vetyteknologia 

on joustavin ja kestävin olemassa oleva uusiutuvan energian varastointimenetelmä pitkällä 

aikavälillä tarkasteltuna. Tällä hetkellä menetelmä on vielä suhteellisen kehitysvaiheessa ja 

todella kallista kaupallista tuotantoa ajatellen. Menetelmien kehittyessä ja teknologian 

varastointikapasiteetin kasvaessa vetyteknologia nähdään vahvasti tulevaisuuden ratkaisuna 

uusiutuvan energian varastoinnin ongelmaan.  (Schiller, 2014).  
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3 UUSIUTUVAN ENERGIAN MARKKINAT KEHITTYVISSÄ MAISSA 
 

Tässä luvussa määritellään ensin kehittyvän maan käsite, jonka jälkeen esitellään hieman 

erilaisia jaottelutapoja kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Tämän jälkeen siirrytään 

varsinaiseen lukuun ja käsitellään uusiutuvan energian markkinoita kehittyvissä maissa 

perustuen alla tehtävään rajaukseen. Rajauksen huomioiden määritellyistä maista tai alueista 

käytetään kuitenkin läpi raportin yleisnimitystä kehittyvät maat.  

 

3.1 Kehittyvä maa käsitteenä 

 

Maapallon maat voidaan luokitella karkeasti kahteen kategoriaan: kehittyneisiin maihin eli 

teollisuusmaihin ja kehittyviin maihin. Kehittyvät maat voidaan vielä taloudellisen kehityksen 

perusteella jakaa matalamman ja korkeamman keskitulon maihin. Keskituloisiin kehittyviin 

maihin kuuluu tällä hetkellä hieman alle 50% maailman maista, esimerkiksi Latinalaisen 

Amerikan, Aasian, Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maita. Toinen tapa maiden luokitteluun on 

myös erilaisten inhimillisten mittareiden avulla. YK on esimerkiksi kehittänyt Inhimillisen 

kehityksen indeksin (Human Development Index, HDI), jossa huomioidaan talouden lisäksi 

väestön elinajanodote ja maan koulutustaso. Mittareista riippumatta kehittyvät maat ovat 

kuitenkin maita, joissa taloudellinen ja inhimillinen kehitys on teollisuusmaita hitaampaa ja 

näin ollen esimerkiksi elinajanodote ja koulutustaso on keskimääräistä matalampi. (UNDP 

Suomi, 2020).  

 

Inhimillisten mittareiden avulla jaottelu kehittyneisiin, kehittyviin ja vähemmän kehittyviin 

maihin ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Tulokset riippuvat mittarista, mittaustavasta sekä 

mittarin huomioivista tekijöistä. Selkeyden ja yksinkertaisen luokittelun vuoksi, tutkielmassa 

tarkastellaan kehittyvistä maista taloudellisen mittarin mukaisesti matalan tulotason ja 

matalamman keskitulon maita. Alla olevassa kuvaajassa (kuva 4) on jaoteltu joitain maita 

taloudellisen kehityksen perusteella korkea-, keski- ja matalatuloisiin maihin 

bruttokansantuotteen (BKT) avulla.  
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Kuva 4 Jaottelu eri tuloluokkiin taloudellisen kehityksen perusteella (Worldometers.info, 2017) 

 

Kuvaajassa vasemmalla y-akselissa on bruttokansantuote asukasta kohden dollareina. Oikealla 

y-akselissa on kuvattu eri väreillä eri tulotasojen rajat. Matalaan tulotasoon, oranssin 

katkoviivan alapuolelle oleva alue, kuuluvat maat, joiden BKT asukasta kohden on alle 1,026 

USD. Matalampaan keskitulon tulotasoon, oranssin ja keltaisen katkoviivan välinen alue, 

kuuluvat maat, joiden BKT asukasta kohden on 1,026 – 3,995 USD. Korkeampaan keskitulon 

tulotasoon, keltaisen ja vihreän katkoviivan välinen alue, kuuluvat maat, joiden BKT asukasta 

kohden on 3,996 – 12,375 USD. Korkeaan tulotasoon, vihreän katkoviivan yläpuolella oleva 

alue, kuuluvat maat, joiden BKT asukasta kohden on yli 12,375 USD. Teollisuusmaaksi 

lasketaan pääsääntöisesti korkean tulotason maat, mutta myös joitain korkeamman keskitulon 

maita. Vuonna 2020 maapallon globaali keskiarvotulo oli 17,10 USD asukasta kohden. (The 

World Bank Group, 2020).  
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3.2 Tilannekatsaus kehittyvien maiden energiamarkkinoihin 

 

Kehittyvissä maissa kulutetaan noin 30% globaalista kaupallisesta energiasta, vaikka näissä 

maissa asuu lähes 80% maapallon väestöstä. Kehittyvät maat käyttävät muuhun maailmaan 

verrattuna prosentuaalisesti eniten uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi vuonna 2015 Nigerian 

kokonaisenergian kulutuksesta 84% oli peräisin uusiutuvasta energiasta, kun taas 

Yhdysvalloissa vastaava osuus oli 7%. (Fatima, 2016). Tämä johtuu siitä, että 

kokonaisenergiankulutus on teollisuusmaita alhaisempi ja bioenergia on pääsääntöinen 

energialähde suurimmassa osassa kehittyvistä maista. Uusiutuvista energialähteistä 

kehittyvissä maissa on käytetty perinteisesti bioenergian lisäksi myös runsaasti vesivoimaa.  

 

Väestön elintason noustessa sekä energiankulutus että tietoisuus energian 

ympäristökustannuksista on kasvanut ja perinteisten energiamuotojen rinnalle on alettu 

tuomaan ympäristöystävällisempiä energiatuotantomuotoja. Uusiutuvien energialähteiden 

merkitys korostuu etenkin maaseudun kehittämisessä, terveydenhuollossa ja 

ilmastonmuutoksen torjumisessa. Seurauksena korostuvat myös erilaiset rahalliset tukitoimet 

niin yksityisten yritysten ja pankkien kuin valtioidenkin toimesta. Energiamarkkinoita 

tarkastellessa on oleellista huomioida etenkin teknologian ja politiikan kehitys sekä 

rahoitusmarkkinat. (Fatima, 2016).  

 

Kehittyvissä maissa uusiutuvaan energiaan suunnattu kehitysapu on aiemmin kohdistunut 

pääosin tuulivoiman ja pienimuotoisen vesivoiman kehittämiseen. Merkittävää on etenkin 

taajaman ulkopuolisille aluille annettu kehitysapu, sillä asukkaat ovat lähes täysin omavaraisia 

ja avustukset tärkeitä toimeentulon kannalta. Kehittyvien maiden hallitukset ovat tehneet 

viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aloitteita uusiutuvan energian potentiaalista muun 

muassa Intiassa verkkoon kytketystä tuulivoimasta, Keniassa aurinkoenergiajärjestelmien 

laajamittaisesta käyttöönotosta ja Nepalissa pienvesivoiman hyödyntämisestä. Osa aloitteista 

onnistui, osa ei, mutta yhteinen tekijä onnistuneiden hankkeiden taustalla oli useimmiten 

kuluttajien halukkuus muuttaa käyttäytymistään. (Martinot et al., 2003). Kuluttajien 

asennemuutos vaatii kuitenkin, että toimenpiteet eivät hankaloita elämää liikaa. Esimerkiksi 

maaseudulla asuvan perheen bensakäyttöisen henkilöauton vaihtaminen samanhintaiseen 

sähköautoon on helpompi toteuttaa kuin autosta luopuminen kokonaan. 
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Monet suuret kansainväliset yritykset ovat sijoittaneet uusiutuvien energialähteiden 

investointeihin, joista osa on suunnattu kehittyvien maiden markkinoille. Myös kehittyvien 

maiden kotimaiset yritykset ovat aloittaneet liiketoimintaa uusiutuvan energian saralla, mutta 

niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yritysten investointitoimintaa on hankaloittanut hidas 

energiamarkkinoiden kehittyminen. Osasyynä voidaan otaksua olevan se, että yritykset eivät 

ole riittävästi huomioineet paikallista kysyntää ja käyttäjien tarpeita. (Beaney, 2020).  

 

Uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti on kuitenkin jatkuvassa nousussa kehittyvissä maissa. 

Erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman osuus kasvaa voimakkaasti, ja samanaikaisesti fossiilisten 

polttoaineiden tuotanto vähenee. Alla olevasta kuvaajasta nähdään (kuva 5), että vuonna 2011 

fossiilisten polttoaineiden osuus kehittyvien maiden kaupallisesti energiantuotannosta oli yli 

60%, kun taas vuonna 2017 enää 40%. Vastaavasti kehittyviin maihin asennetun tuuli- ja 

aurinkovoimakapasiteetin osuus oli vuonna 2011 15%, ja vuoteen 2017 mennessä kapasiteetti 

oli kasvanut yli 50%:iin.  

 

 
Kuva 5 Kehittyviin maihin asennetun tuuli- ja aurinkovoiman osuus verrattuna fossiilisiin 

polttoaineisiin (Froese, 2017) 
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3.3 Uusiutuvan energian hyödyntäminen kehittyvissä maissa 

 

Vuonna 2012 neljäsosalla kehittyvien maiden väestöstä ei ollut lainkaan sähköä (Lindeman, 

2015). Tästä osuudesta valtaosa asuu matalan tulotason ja matalamman keskitulotason maissa. 

Sähköttömyys tarkoittaa sitä, että kotiaskareisiin täytyy kehitellä vaihtoehtoisia toimintatapoja 

ja korvaavia menetelmiä, joista useat vaativat mekaanistaa työtä. Sähköttömien kotitalouksien 

vaihtoehtoina toimii esimerkiksi polttopuut ruoan valmistukseen ja mekaaniset pumput 

juomaveden saamiseen. Kehittyvien maiden sähkönkulutus on kuitenkin kasvanut nopeasti 

talouskasvun ja elintason nousun myötä. Yhä useammat keskitulotason kehittyvien maiden 

kotitaloudet ovat hyödyntäneet uusiutuvan energian avulla tuotettua sähköä erityisesti tekniikan 

saatavuuden ja halventumisen myötä. Myöskin kokonaiset kylät ja julkiset rakennukset ovat 

lahjoitusten avulla pystyneet rakennuttamaan energialaitteita sähkön tuottamiseksi. (Benoit, 

2019). 

 

Uusiutuvia energialähteitä hyödynnetään kehittyvissä maissa eri käyttötarkoituksiin sekä 

yksittäisinä että niin kutsutuissa hybridijärjestelmissä, jossa yhdistellään useampaa eri 

uusiutuvaa energialähdettä. Aurinko–tuuli -hybridijärjestelmällä taataan esimerkiksi 

tuulettomana päivänä sähkön tuotanto aurinkoenergian avulla tai yöaikaan aurinko–bioenergia 

järjestelmällä sähkön ja lämmön tuotanto maatalousjätettä polttamalla. Hybridijärjestelmien 

avulla luodaan minisähköverkkoja, jotka kattavat kylän tai yrityksen sähköntarpeen. 

Vesivoiman avulla tuotetaan tasaisesti sähköä, mikä on merkittävä säätövoima 

ympäristöolosuhteista riippuvien aurinko- tai tuulienergian rinnalle. Pienvesivoima valjastaa 

joet ja purot energiantuotantoon ja se onkin merkittävää maaseudun energiantuotannon 

kehittämistoiminnassa, erityisesti Kiinan köyhemmillä aluilla. (Martinot et al., 2003). 

 

Uusiutuvien energialähteiden tärkeimmät tuottavat käyttötavat ovat maataloudessa, 

pienteollisuudessa, kaupallisissa palveluissa ja sosiaalipalveluissa. Sosiaalipalveluihin 

kuuluvat muun muassa puhdas juomavesi ja käyttövesi, koulutus sekä terveydenhuolto. 

Kehittyvien maiden pienyritykset ovat saaneet toimintaansa sähkön ja energian pääosin 

pienvesivoimasta ja minisähköverkoista. Nämä pienyritykset ovat olleet merkittäviä etenkin 

kehittyvien maiden teollisuuden kehityksessä, sillä ne ovat tarjonneet paikalliselle väestölle 

sekä tuloja että työpaikkoja. (Benoit, 2019; Martinot et al., 2003).  Taulukkoon 1 on koottu eri 

uusiutuvan energian lähteitä ja niiden perinteisiä käyttökohteita sekä päämarkkina-alueita.  
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Taulukko 1 Uusiutuvien energialähteiden perinteisiä käyttökohteita kehittyvissä maissa  

(Martinot et al., 2003) 

 

Energialähde Käyttökohde Päämarkkina-alueet 

Aurinkosähkö § Kotitalouksien kodinkoneet 

§ Valaistus 

§ Veden pumppaus ja puhdistus 

(UV desinfiointi, suodatus) 

Intia, Kiina, Kenia, 

Marokko, Meksiko, 

Etelä-Afrikka, Etiopia, 

Thaimaa, Filippiinit 

Aurinkolämpö § Veden lämmitys Kiina, Egypti, Intia, 

Turkki 

Tuulivoima § Kotitaloussähkö 

§ Vesipumput 

Argentiina, Etelä-

Afrikka, Namibia, 

Brasilia, Kiina, 

Columbia, Intia, Peru, 

Indonesia 

Vesivoima § Kylän minisähköverkko 

§ Sähkö pienyritysten toimintaan 

Kiina, Intia, Nepal, 

Vietnam, Sri Lanka 

Bioenergia § Veden lämmitys 

§ Valaistus 

§ Sähkön ja lämmön 

yhteistuotanto 

§ Kemiallisesti johdetut 

nestemäiset polttoaineet  

Kenia, Kiina, Intia, 

Nepal, Brasilia, 

Filippiinit, Malawi, 

Zimbabwe 

Hybridijärjestelmät 

(aurinko - tuuli tai 

aurinko - bioenergia) 

§ Kylän minisähköverkko 

§ Sähkö pienyritysten toimintaan 

Kiina, Intia, Nepal, 

Vietnam, Sri Lanka, 

Filippiinit  
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Taulukosta voidaan huomata, että Kiinassa ja Intiassa käytetään kaikkia mainittuja uusiutuvan 

energian muotoja ja Afrikan maissa lähes kaikkia paitsi vesivoimaa ja hybridijärjestelmiä. 

Varsinkin köyhemmissä maissa aurinkoenergia ja bioenergia on paljon käytetty uusiutuvan 

energian muoto, sillä se on suhteellisen edullinen tapa tuottaa sähköä. Bioenergian kohdalla 

huomioitavaa on se, että osassa mainituista maissa bioenergia tarkoittaa biomassa, eli jätteiden 

tai puiden polttamista lämmön ja valon tuottamiseksi. Käyttökohteita tarkastellessa kotitaloudet 

käyttävät eniten aurinkoenergiaa, tuulivoimaa ja bioenergiaa. Yhteiskäyttöön tuotettu sähkö, 

joko kylän sähköverkkoon tai pienyrityksille, on peräisin pääasiassa vesivoimasta ja 

hybridijärjestelmistä. Molemmat ovat paljon kalliimpia investointeja, joten kehittyvien maiden 

kotitalouksien energiatarpeeseen pienemmät tuotantomuodot ovat riittäviä.  

 

3.4 Uusiutuvan energian markkinavaikutukset 

 

Uusiutuvan energian positiiviset vaikutuksen maaseudun kehitykseen liittyvät sekä sosiaalisiin 

etuihin että taloudellisiin etuihin. Sosiaalisia etuja ovat esimerkiksi valaistus, televisio, 

työpaikka tai vapaa-aika. Taloudellisia etuja uusiutuvasta energiasta aiheutuu muun muassa 

silloin, kun kertakäyttöisestä polttotavarasta, esimerkiksi polttopuista tai kynttilöistä, voidaan 

siirtyä sähköön. Polttotavarasta luopumisella on myös ilmastollisia vaikutuksia, sillä 

uusiutuvalla energialla tuotetun energian ilmastopäästöt ovat huomattavasti pienemmät. 

Sosiaalisten etujen avulla ihmisten elämänlaatu paranee huomattavasti, väestö pystyy olemaan 

yhteydessä ympäröivään maailmaan sekä sivistämään ja kouluttamaan itseään. (Benoit, 2019). 

 

Kehittyvissä maissa on vahvasti esillä varsinkin maaseudun sähköistäminen, jonka avulla 

saadaan laajempia sähkönjakeluverkkoja ja pystytään saavuttaa sähkön piiriin suurempi osa 

väestöstä. Sähköistämisen avuksi tarvitaan ylipäänsä yrityksillä pääsy markkinoilla, joka 

helpottuu tietotaidon, koulutuksen, rahoituksen ja viestinnän avulla. Sähköistymisen hyötynä 

on kodin hoitamisessa säästetty aika ja elinolojen paraneminen. Kotitaloudet voivat hankkia 

perustarpeita arjen helpottamiseksi, esimerkiksi jääkaapin, pesukoneen tai sähkölämmittimen. 

Koulutuksellisesti TV tai radio tuo kehittyviin maihin kieliopetusta ja informaatiota sekä 

sähkön tiedetään lisäävän tuloja tuottavaa toimintaa. 
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Maaseudun kehityksen yhteenvetona todettakoon, että sosiaaliset hyödyt ja elämänlaadun 

parantuminen ovat suurempi syy uusiutuvan energian markkinoiden kasvamiseen kuin tulot ja 

taloudellinen hyöty. Uusiutuvan energian tuotannollinen käyttö köyhemmissä maissa on toki 

vielä alkuvaiheessa ja se tarvitsee enemmän huomiota rahoittajilta, kehitysapujärjestöiltä ja 

valtioilta. Uusiutuvien energialähteiden taloudellisen hyödyt ovat kuitenkin suurimmat 

maaseudulla, jossa ylimääräinen energia voidaan käyttää jo olemassa olevien resurssien 

kehittämiseen, muun muassa vesi, terveys, koulutus, maatalous ja yrittäjyys. (Benoit, 2019). 

 

Kehittyvien maiden energiaratkaisuiden täytyy olla taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna 

kohtuuhintaisia ja väestön saavutettavissa. Historiallisesti maaseudun energian 

kohtuuhintaistamista on pyritty helpottamaan valtion ja avustusohjelmien tuella. Yksi 

merkittävä haaste energiamarkkinoissa rahoittajien ja jälleenmyyjien näkökulmasta on 

luottoriski. Luotosta tai vuokramallista huolimatta, pienituloisimmat hyötyvät ainoastaan 

kohdennetusta tukipolitiikasta. Taloudelliseen näkökulmaan liittyy myös markkinavaikutukset, 

joihin linkittyy vahvasti uusiutuvan energian laitetuet. Valtioiden tavoitteena on torjua 

kehittyvien maiden maaseuduilla köyhyyttä ja kehittää taloutta laitetukien avulla. Apuna toimii 

myös lahjoittajat, jotka tukevat paikallista väestöä. Lahjoitukset voivat kuitenkin pahimmassa 

tapauksessa aiheuttaa haittaa kaupallisille markkinoille, koska kuluttajat odottavat mieluummin 

lahjoittajien apua kuin maksaisivat energiajärjestelmistä markkinahintaa. (Benoit, 2019). 

 

Johtopäätöksenä laitetuet eivät siis johda kestäviin ja kilpailukykyisiin markkinoihin, jolleivat 

ne luo olosuhteita, jossa tukia ei enää tarvita. Tuet voivat myös heikentää yksityisiä 

investointeja ja liiketoimintaa uusilla markkinoilla, joten tuet toimivat tehokkaimmin, kun ne 

on sidottu toiminnan tulokseen investointien sijaan. Mikäli laitetuet lisäävät paikallista 

asiantuntemusta, käyttäjien tietoisuutta, tekniikan sovittamista ympäristön resursseihin sekä 

yrittäjyyttä, niitä käytetään silloin tehokkaasti. Taloudellisesti toimenpiteistä ja kannustimista 

huolimatta köyhemmille väestöryhmille voidaan silti aina tarvita jatkuvia tukia toimeentulon 

turvaamiseksi. (Martinot et al., 2003). 

 

Maaseudun yrittäjyys ja yritystoiminnan kehittäminen sivuutetaan usein keskustelussa 

kehittyvien maiden uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Yritysten perustamisen ja ylläpidon 

tulokset ovat heikohkot lahjoitusohjelmissa, joka johtuu pitkälti korkeista kustannuksista, 

pitkistä välimatkoista, heikosta liikenneinfrasta, huonoista yhteyksistä sekä alhaisesta 
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henkilöstön koulutusasteesta. Suurin syy haasteisiin on rahoituksen puute. Esimerkiksi Etelä-

Afrikassa aurinkosähköjärjestelmä ei enää toiminut, sillä huoltopalvelua ei ollut saatavilla 

alkuperäisen laitetoimittajat poistuttua markkinoilta. Maaseudun energiayritykset kohtaavat 

valitettavan usein korkeariskisen ja matalakatteisen liiketoiminnan, jolla on liian korkeat 

liiketoimintakustannukset tulokseen nähden. Yrittäjien riskienhallinnan kannalta yksityiset 

pankit ovat keskeisiä tekijöitä auttamaan yrityksiä näissä haasteissa. (Martinot et al., 2003). 

 

Kehittyvien maiden energiasektorin rakennemuutos vaikuttaa verkkoon kytketyn uusiutuvan 

energian mahdollisuuksiin. Kuusi esiintyvää suuntausta energiamarkkinoilla ovat 

kilpailukykyiset tukkumarkkinat, loppukäyttäjien oma tuotanto, pienmuotoiset 

tuotantoteknologiat, sähkölaitosten yksityistäminen ja/tai kaupallistaminen, tuotannon ja 

jakelun eriyttäminen energiansiirrosta sekä kilpailukykyinen vähittäismyynti. Seurauksena olisi 

sähköntuotannon vastuun siirtyminen yksityisille tuottajille. Osalla riippumattomalla 

sähköntuottajalla on sääntelykehykset, eli mahdollisuus tuottaa ja myydä sähköä sähköyhtiöille 

sähkönostosopimusten mukaisesti. Ongelmia on tuottanut kuitenkin sähkön ostohinta ja 

siirtoyhteydet. Ratkaisuna yksityiseen sähköntuotantoon voisi olla politiikat, joilla edistetään 

tuotantopohjaisia kannustimia sijoituspohjaisten sijaan. Koska uusiutuvien energialähteiden 

hankkeiden rahoittaminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä, tuotantopohjaiset kannustimet 

voisivat todennäköisesti edistää energiateollisuuden suorituskykyä ja kestävyyttä. (Benoit, 

2019; Martinot et al., 2003). 

 

Uusiutuvan energian markkinat ovat nopeassa kasvussa ja ne laajentuvat vahvasti. 

Markkinakasvu kehittyvissä maissa vaatii kuitenkin lisääntyvää teknistä osaamista, sisältäen 

paikalliset valmiudet asentaa, käyttää ja ylläpitää teknologiaa. Myös tietotaito ja resurssit uuden 

energiateollisuuden rakentamiseksi kehittyviin maihin on oleellista. Tiedonsiirto tapahtuu 

pääasiassa yksityisten yritysten lisensoinnin, sopimusten, yhteistöiden ja tytäryhtiöiden kautta. 

Paikallisesta yrittäjyydestä ja energia-alan yrityksistä täytyy kuitenkin pitää huolta ja 

mahdollistaa toiminnan kestävä jatkuvuus. Merkittäväksi tekijäksi nousee kehitysapuhankkeet 

ympäristöolosuhteiden, elinolojen ja tulojen parantamiseksi. Avunannon täytyy kuitenkin olla 

sellaista, että päätavoitteena on kestävät ja toistettavat liiketoimintamallit, eikä tietty uusiutuvan 

energian tuotantokapasiteetti tai järjestelmämäärä. Perimmäinen tavoite uusiutuvan energian 

lisäämisessä kehittyvissä maissa on köyhimpien väestöryhmien perustarpeiden täyttäminen. 

(Benoit, 2019).   
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4 KOHDEALUEANALYYSI  
 

Kohdealueen tarkastelun aputyökaluna käytetään PESTE-analyysia. Se on menetelmä, jolla 

analysoidaan makroympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. PESTE-

analyysia voidaan käyttää apuna esimerkiksi silloin, kun arvioidaan yrityksen mahdollisuuksia 

laajentua kansainvälisille markkinoille. PESTE-analyysia voidaan laajentaa kokonaiskuvan 

paremmaksi hahmottamiseksi esimerkiksi SWOT-analyysilla. PESTE on englanninkielinen 

lyhenne tekijöistä, joita analyysissa tarkastellaan. Nämä viisi tekijää ovat poliittinen (political), 

taloudellinen (economic), sosiaalinen (social), teknologinen (technological) ja ympäristöllinen 

(environmental). Eri osa-alueiden painotus voi olla analyysia käytettäessä erilainen riippuen 

yrityksen toimialasta. Energiamarkkinoita tarkasteltaessa kaikki tekijät ovat yhtä merkittäviä. 

(De Bruin, 2016). 

 

Esimerkkialueeksi valikoitu Pohjois-Afrikka, sillä maanosassa on paljon käyttämätöntä 

potentiaalia uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Monet Pohjois-Afrikan maat voisivat 

hyötyvä uusiutuvien energialähteiden laajamittaisemmasta käyttöönotosta niin kotitalouksissa 

kuin yhteiskunnallisestikin. Kun tarkastellaan Pohjois-Afrikan ympäristöolosuhteita ja 

uusituvan energian resursseja, aurinkoenergialla ja tuulivoimalla on parhaimmat edellytykset 

kaupalliseen tuotantoon (kuva 6).  

 

 
Kuva 6 Afrikan aurinko- ja tuuliresurssit (Energydata.info, 2020) 
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Monet Pohjois-Afrikan maat luokitellaan taloudellisten mittarien perusteella matalamman 

keskitason tuloluokkaan. Kappaleen 3.1 kuvaajasta nähdään, että esimerkiksi Egypti 

luokitellaan myös taloudellisesti tähän luokkaan. Kuten muissakin tämän kategorian maissa, 

myös Egyptissä on väestön sisäisesti suuria tuloeroja. Vaikka Pohjois-Afrikan maat ovat muita 

Afrikan maita rikkaampia ja kehittyneempiä, niin keskiarvollisesti Egyptin bruttokansantuote 

asukasta kohti on kuitenkin vain 2,44 USD, joka on todella paljon alle globaalin keskiarvon 

(17,10 USD per asukas). Näin ollen Egypti lasketaan vielä kehittyviin maihin, vaikka maan 

taloudellinen tilanne onkin jatkuvassa nousussa. (The World Bank Group, 2020). 

 

Kuvan ilmastokarttaa tarkastellessa Egyptin alueelle osuvat Pohjois-Afrikan suurimmat 

auringon säteilyintensiteetit. Pohjois-Afrikan alueella on ilmastokartan mukaan 

aurinkoresurssien lisäksi myös voimakkaat tuulet. Kartasta huomataan, että Egyptin alueella on 

sekä suuri auringon säteilyintensiteetti, että voimakkaat tuulet, joten valitaan Egypti 

tarkasteltavaksi esimerkkimaaksi. PESTE-analyysin avulla tehdään kohdealueanalyysi 

Egyptiin ja analysoidaan maan potentiaalia hyödyntää aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa.  

 

4.1 Poliittinen 

 

Egyptin poliittinen kanta uusiutuvaan energiaan on myönteinen, vaikkakin sen laajamittaisessa 

kaupallisessa käyttöönotossa on vielä useita käytännön haasteita. Aiemmin maa on tunnettu 

kaasun ja öljyn viejänä, mutta nyt poliittisena tahtotilana on vähäpäästöisemmän ja pitkän 

aikavälin energiastrategian luominen. Egypti pyrkii poliittisilla päätöksillä vastaamaan 

pääasiassa omiin energiatarpeisiinsa muun muassa monipuolistamalla ja yhdistelemällä eri 

energialähteitä. Samalla parannetaan sähkön tehokkuutta ja positiivisena vaikutuksena on myös 

esimerkiksi puhtaampi ympäristö, siirtyminen edistyneempään teknologiaan ja uudet 

mahdollisuudet teollisuuden ja palveluiden osalta. (Razavi, 2012). Yhtenä konkreettisena 

päätöksenä Egyptin hallitus on tehnyt kestävän energian strategian 2035, jonka tavoitteena on 

tuottaa vuoteen 2022 mennessä 37% Egyptin sähköstä uusiutuvan energian avulla (Solar 

Installer, 2020).   

 

Energiastrategiassa oleellisena on painotettu energiatehokkuutta, mutta se vaatii tiettyjä 

poliittisia toimia. Tarvitaan tehokas ja selkeä strategia, politiikka tai laki energiatehokkuuden 

edistämiseksi. Ensimmäiseksi strategian toteuttamiseksi vaaditaan poliittista sitoutumista 
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valtiolta pitkällä aikavälillä ja tarpeellisten instituutioiden perustamista. Perustettavalla 

instituutiolla täytyisi olla toteutus- ja toimeenpanovalta energiatehokkuustavoitteiden 

saavuttamiseksi. Suuri haaste poliittisen päätöksenteon lisäksi on sopivan rahoitusjärjestelmän 

ja kannustimien luominen. Tällä hetkellä energian hinnat ovat selkeästi kustannuksia 

matalammat, joten on aiheellista pohtia hallinnon tasolla asianmukaisia energian 

hinnoittelujärjestelmiä. Viimeisenä tarvitaan mittauksia ja strategian toteuttamisen seurantaa 

sekä tehokasta julkista viestintää aiheesta. (Razavi, 2012). 

 

Sekä tuulivoiman että aurinkoenergian kehittämistä on hidastanut valtion päätöksentekoelimen 

sekä selkeän rahoitusmekanismin puuttuminen. Egypti on tukenut uusiutuvan energian 

valmistuskapasiteetin kehittämistä, mutta tuet ovat olleet tapauskohtaisia. Uusiutuvan energian 

teollisuus tarvitsisi selkeän johdonmukaisen tukijärjestelmän, joka antaisi paikallisille 

valmistajille valmiuksia edistää liiketoimintaansa energiamarkkinoilla. Egypti on myös 

pyrkinyt vähentämään riskejä, jotka liittyvät tuulivoiman ja aurinkoenergian kehittämiseen. 

Tarvitaan laajaa ja luotettavaa tutkimusdataa esimerkiksi potentiaalisen alueiden säätiedoista ja 

ympäristöolosuhteista. Egypti on tehnyt paljon kansainvälistä yhteistyötä energia-alalla 

erityisesti tuulivoiman teknologian kehityksessä. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa on oleellista 

kansainvälisen yhteisön tuki ja vientiyhteistyö esimerkiksi muihin Afrikan ja Lähi-idän maihin. 

Lisäksi Egyptin julkisen ja yksityisen sektorin tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä 

kustannustehokkaampien energianratkaisuiden saavuttamiseksi. (Razavi, 2012). 

 

4.2 Taloudellinen 

 

Taloudellisesti uusiutuvan energian haasteena on toimivan kannustinjärjestelmän ja 

rahoitusmallin luominen. Energiatehokkuuden tukemiseen ei ole osoitettu tiettyjä 

rahoitusmekanismeja tai kannustimia. Energian hinnat ovat myös selvästi alle kustannusten, 

joten ne eivät edistä energiansäästötoimenpiteitä. Yhtenä taloudellisena tukitoimena Egypti on 

vapauttanut uusiutuvaa energiaa käyttävät laitteet ja tarvikkeet kaikista tullimaksuista. 

Ratkaisuna energiaongelmaan olisi toimiva kannustinjärjestelmä ja hallituksen tuki startup-

yrityksille. Egyptin hallinto voisi lisätä kysyntää paikallisille energia-alan yrityksille 

esimerkiksi helpottamalla liiketoiminnan lupa-asioiden käsittelyprosessia tai mahdollistamalla 

infrastruktuuria muun muassa teknologiapuistojen avulla, jotka koostuvat tuotantoyksiköistä, 

toimistoista, tutkimuslaitoksista ja asunnoista. (Razavi, 2012).  
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Väestön elintasolla ja yleisellä työllisyystilanteella on vaikutusta kuluttajien ostovoimaan ja sitä 

kautta yleiseen hintatasoon. Suurin osa maan taloudesta perustuu matkailuun ja maatalouteen. 

Egyptissä väestön elintaso todella kahtiajakautunut, vuonna 2019 yli 30% väestöstä eli 

köyhyysrajan alapuolella, kun taas osa väestöstä oli todella rikkaita. Egyptin elintaso on 

kuitenkin tasaisessa nousussa ja keskimäärin työssäkäyvän kaupunkilaisperheen tulot ovat noin 

4000€ vuodessa. Koska Egyptin hintataso ei ole kovin korkea, perheillä on taloudelliset 

mahdollisuudet uusiutuvan energian kotitalouskäyttöön.  Parhaimmillaan esimerkiksi 

aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen katolle kotitalouden energiatarpeen kattamiseksi 

saattaa tulla halvemmaksi kuin vastaavan energiamäärän ostaminen jakeluverkosta. Varsinkin 

julkisissa rakennuksissa tai yrityksissä, joissa energiankulutus on huomattavasti suurempi, 

säästöä kertyy merkittävästi. (CAPMAS, 2019). 

 

 

 
Kuva 7 Egyptin BKT:n prosentuaalinen kasvu 2014 – 2024 (Statista, 2019) 
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Egyptin väestön taloudellinen tilanne on kuitenkin jatkuvassa nousussa. Ennusteiden mukaan 

maan bruttokansantuote tulee kasvamaan keskimäärin 4,6% vuoteen 2030 mennessä, ja kasvu 

tapahtuu pääasiassa vuosina 2023 – 2033 (Enterprise, 2018). Yllä olevassa kuvaajassa (kuva 7) 

on esitetty Egyptin bruttokansantuotteen prosentuaalinen kasvuvauhti vuosina 2014 – 2024 

verrattuna edelliseen vuoteen. Kuvaajasta huomataan, että jo viidessä vuodessa Egyptin 

bruttokansantuote on noussut lähes 3 prosenttiyksikköä. (Statista, 2019). 

 

4.3 Sosiaalinen 

 

Egypti on yksi Afrikan väkirikkaimmasta maasta ja väestöstä suurin osa asuu kaupungeissa tai 

kaupunginomaisissa kylissä. Lähes kaikilla kaupunkialueilla asuvilla egyptiläisillä on sähköt ja 

puhdasta juomavettä. Asutus on keskittynyt lähes yksinomaan Niilin ja sen suiston 

läheisyyteen, ja suurin osa Egyptistä on harvaan asuttua tai autiomaata. Väestönkasvun 

seurauksena koulutuksen ja terveydenhuollon kapasiteetti on ollut rajallinen. Naisten lukutaito, 

koulutustaso ja työllisyys on miehiä heikompi ja muutos vaatisi poliittista tahtotilaa päättäjiltä. 

Yleisen köyhyyden, korkean työttömyysasteen ja väestönkasvun myötä etenkin nuoret miehet 

ovat muuttaneet Egyptin suurkaupunkeihin, kuten Kairoon. (CIA, 2020). 

 

Egyptin elinkeinoelämä on rakentunut pääasiassa teollisuuden ja palveluiden ympärille ja 

maata pidetään yhtenä arabimaiden tärkeimpänä kulttuurikeskuksena. Pääosin egyptiläisillä on 

positiivinen suhtautuminen vähäpäästöiseen energiaan ja kestävään kehitykseen. Vihreät arvot 

ja ympäristön arvostus näkyvät sekä kulttuurissa että kulutuksessa. Uusiutuvien 

energialähteiden tuominen markkinoille ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen 

nähdään lähtökohtaisesti myönteisenä ja mahdollisena kehityssuuntana Egyptissä. (CIA, 2020). 

 

Politiikan ja talouden lisäksi uusiutuvan energian lisäämiseen tarvitaan koulutettua henkilöstöä, 

jotka ymmärtävät sekä kansainvälisen tason teknisen puolen että paikalliset erikoisuudet. 

Erityisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian paikallisessa valmistuksessa ja palveluissa on pula 

osaavista työntekijöistä. Kansainvälisen koulutusavun lisäksi on tärkeää, että Egyptin tekniset 

korkeakoulut tarjoavat aurinko- ja tuuliteknologian kursseja hallituksen taloudellisella tuella. 

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ammattitaitoista työvoimaa ennen kaikkea 

kenttäasennuksiin ja huoltopalveluihin, mutta myös tutkimuksen ja tuotekehityksen puolelle 

niin Egyptiin kuin kansainvälisiin koulutuslaitoksiinkin. (Razavi, 2012).  
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4.4 Teknologinen 

 

Egyptin energiankulutus on kasvanut voimakkaasti johtuen maan talouskasvusta, 

teollistumisesta ja väestön elämäntavan muutoksesta. Resurssillisesti Egyptissä on hyvä tilanne, 

sillä sekä tuulivoiman että aurinkoenergian kaupalliseen tuotantoon on riittävät tuuli- ja 

säteilyolosuhteet. Ongelmana on kuitenkin kapasiteettirajoitus, sillä Egyptillä itsellään ei ole 

riittävästi valmiuksia energiatehokkuusohjelmien ja -projektien kehittämiseen tai 

toteuttamiseen. Egypti tarvitsee huomattavasti teknistä apua kansainvälisesti puhtaan ja 

vähäpäästöisen energiateollisuuden perustamiseksi.  Maalla on tästä huolimatta suhteellisen 

hyvät mahdollisuudet kehittää paikallista tuuli- ja aurinkoenergialaitteiden valmistusta muun 

muassa tekniikan kouluttautumisen avulla.  Myös yksityisellä sektorilla ja ulkomaisilla 

yrityksillä on suurta kiinnostusta uusiutuvaan energiaan liittyvien laitteiden valmistukseen sekä 

palvelutuotantoon Egyptin energiamarkkinoilla. (Razavi, 2012).  

 

Yhtenä haasteena Egyptissä on tiedon saatavuus ja luotettavuus. Eri sektoreiden, alojen tai 

laitteiden energiankulutuksesta on olemassa todella vähän luotettavaa tietoa ja sitä on hankalaa 

saada, varsinkaan yksittäisenä yrityksenä, saati sitten kuluttajana. Esimerkiksi rakennusalalla 

ei ole pakollisia sääntelyitä rakennusten energiatehokkuudesta, ja kotitalouksien laitteiden 

energiatehokkuusstandardeja ei ole määritelty lähes ollenkaan. (Razavi, 2012). Varsinkin 

yksittäisen kuluttajan on todella vaikeaa löytää ajantasaista ja luotettavaa tietoa oman 

kotitaloutensa asumisen tai laitteiden energiatehokkuudesta ja kulutuksesta. Uusiutuvan 

energian teknologian kehittyessä ja yleistyessä Egyptin kotitalouskäytössä vertailu olemassa 

oleviin järjestelmiin on merkittävä tekijä investointipäätöstä pohtiessa.  

 

4.5 Ympäristö 

 

Egypti sijaitsee subtrooppisella vyöhykkeelle ja ilmastolle on tyypillistä pitkät kuumat kesät ja 

vähäsateiset leudot talvet.  Suurin osa Egyptistä on erittäin kuivaa ja aurinkoista autiomaata, 

mutta Pohjois-Egyptin ilmasto on poikkeuksellisesti viileä, tuulinen ja sateinen. Elinkelpoista 

aluetta on pääasiassa vain Niilin lähistössä sekä Egyptin pohjoisrannikolla, mikä on vain noin 

5% maan kokonaispinta-alasta. (Agrawala et al., 2004). 
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Kuvassa 8 on havainnollistettu Egyptin asutuksen ja teollisuuden sijoittuminen 

maantieteellisesti. Huomataan, että suurin osa toiminnasta sijaitsee Koillis-Egyptissä, 

pääkaupunki Kairon lähettyvillä. Maatalouden vaikutuksesta osa asutuksesta on myös Keski-

Egyptissä ja koko Niilin matkalla halki Egyptin. Ympäristöolosuhteiden takia maan asutus ja 

elinkeinoelämä on keskittynyt hyvin kapealle alueelle suhteessa koko maan pinta-alaan.  

 

 
Kuva 8 Egyptin asutuksen sijoittuminen maantieteellisesti (Baker et al., 2020) 

 

Egyptin ilmasto-olosuhteet huomioiden uusiutuvan energian hyödyntämiseen maassa on 

tarvittavat resurssit. Egyptissä sijaitsee sellaisella ilmastovyöhykkeellä, että aurinko paistaa 

lähes kohtisuoraan maanpintaan nähden tuottaen näin suurimman säteilyintensiteetin. Ilmasto 

on pääasiassa aurinkoista, jolloin aurinkoenergialla saadaan sekä aurinkosähköä että 

aurinkolämpöä niin kaupalliseen kuin kotitalouskäyttöön. Egyptin pohjoisrannikko on erittäin 

tuulista aluetta, jossa on paljon potentiaalia tuulivoiman kaupallisessa tuotannossa.  
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Egyptissä on myös laajat, tasaiset autiomaat, joita voitaisiin hyödyntää niin aurinkoenergian 

kuin tuulivoimankin tuotantoon. Autiomaahan asetetut energiatuotantopuistot eivät myöskään 

aiheuttaisi asukkaille maisemallisia tai melullisia häiriöitä. Ainoastaan alueen harvat eläimet 

saattaisivat kärsiä tuotannosta, mutta toisaalta rakennelmien aiheuttamat varjot ja 

ilmavirtaukset voisivat auttaa aluetta vehreytymään. Tutkijoiden mukaan, mikäli Saharan 

autiomaahan asennettaisiin suuri määrä aurinkopaneeleita ja tuuliturbiineita, sillä olisi 

merkittävä vaikutus alueen sateisiin, kasvillisuuteen sekä lämpötiloihin. (Li et al., 2018). 

Positiivisena edistysaskeleena Egyptiin valmistui vuonna 2019 Benbanin aurinkopuisto, joka 

on osa Egyptiin rakennettavaa maailman suurinta aurinkovoimala. Valmistuessaan voimalan 

kokonaiskapasiteetti on 1,8 GW. (Solar Installer, 2020).   

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa Egyptissä negatiivisesti sekä väestön elinoloihin että maatalouteen 

ja elinkeinoelämään. Egyptin elinkelpoisuus on keskittynyt pääasiassa Niilistä saatavan veden 

varaan. Ilmastonmuutoksen seurauksena maan keskilämpötila nousee jo valmiiksi korkeasta 

lämpötilasta ja erityisesti puolikuivilla alueilla veden saatavuus heikkenee. Lämpötilan 

noustessa alueen sateisuus muuttuu ja seurauksena Niilin virtaus vähenee, mikä tuottaa 

maataloudelle ongelmia. Ilmastonmuutoksen vuoksi on oleellista kehittää veden talteenottoon 

ja puhdistukseen liittyvää teknologiaa, jolla niukat vesivarat saadaan kustannustehokkaaseen 

käyttöön. (Agrawala et al., 2004).   
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5 UUSIUTUVAN ENERGIAN POTENTIAALI JA VAIKUTUKSET 
 

Pohjois-Afrikassa on kohdealueanalyysin perusteella potentiaaliset olosuhteet uusiutuvan 

energian tuotannon kasvattamiseen. Energian kysyntä Pohjois-Afrikassa kasvaa 6-7% 

vuodessa, joten ratkaisuja tarvitaan nopeasti. Aurinkoenergia tulee nousemaan erityisesti 

Pohjois-Afrikan maissa valtavasti johtuen ihanteellisista ympäristöolosuhteista, laitteiden 

halvemmasta hinnasta ja kasvavasta elintasosta sekä teknologian yleistymisestä. Toinen 

kohdemarkkinoille sopiva uusiutuva energialähde on tuulivoima, vaikkakin se on 

huomattavasti kalliimpi investointi. Bioenergian tapauksessa, esimerkiksi puita polttaessa, 

syntyy epäpuhtaan palamisen seurauksena pienhiukkasia ja päästöjä ilmakehään. 

Keskituloisissa kehittyvissä maissa vähäpäästöisimmät uusiutuvan energian muodot ovat 

aurinko-, tuuli, ja vesivoima, joiden päästöt käyttövaiheessa ovat minimaaliset. Vesivoima on 

kuitenkin kallis investointi ja esimerkiksi Egyptissä lähes kaikki vesistöt on jo hyödynnetty. 

(UNECA, 2012).  

 

Koko Pohjois-Afrikan ympäristöolosuhteita tarkastellessa aurinko- ja tuulivoimalla on 

resurssillisesti parhaimmat edellytykset menestyä. Pohjois-Afrikasta otettiin PESTE-analyysiin 

esimerkkimaaksi Egypti. Analyysin perusteella ensisijainen valinta on siis aurinkoenergian 

tuotannon lisääminen Egyptissä ja toisena vaihtoehtona on maan tuulivoiman tuotannon 

kasvattaminen. 

 

5.1 Vaatimukset ja haasteet 

 

Uusiutuvan energian laajamittaisen käyttöönoton suurimpia globaaleja haasteita on energian 

varastointi ja logistiikka. Päiväsaikaan tuotanto on runsaimmillaan, mutta kotitalouksien 

kulutuspiikit ajoittuvat pääosin aamuun ja ilta-aikaan. Näin ollen ongelmaksi muodostuu 

energian tehokas talteenotto myöhempää käyttöä varten. Riittävät akkujärjestelmät ovat vasta 

kehitteillä ja ne ovat todella kalliita jopa länsimaissa, saati sitten kehittyvien maiden väestölle. 

Vielä nykyisellä aurinkosähköteknologialla yksittäinen aurinkopaneeli ei pysty kattamaan 

esimerkiksi jääkaapin tai ilmastointilaitteen sähköntarvetta, sillä paneelin teho ei riitä 

runsaaseen ja tasaiseen energiantuotantoon. Rinnalle tarvitaan siis joko lisää uusiutuvan 

energian lähteitä tai muita tasaussähkön muotoja.  
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Uutta teknologiaa kehittäessä ja käyttöönottaessa paikallisen väestön koulutuksella on 

oleellinen osa tietotaidon omaksumisessa ja viestinnässä. Muun muassa insinöörien, 

kenttäasentajien ja huoltopalvelijoiden koulutus vie aikaa ja resursseja niin yksilöltä kuin 

yhteiskunnaltakin. Kehittyvien maiden valtioiden täytyisi siis tarjota tukea uusiutuvan energian 

teknologian koulutukseen paikallisesti, mutta myös kansainvälisellä tasolla. Osassa kehittyvistä 

maista energiantuottajia on vain muutamia, jolloin toimittajilla on lähes monopolimainen asema 

päättää energiamarkkinoista ja esimerkiksi sähkön hinnasta. Osassa maista taas on paljon eri 

energiatuottajia ja energialähteitä, jolloin kuluttajilla on neuvotteluvoima ja päätösvalta siitä, 

minkälaista energiaa he haluavat tukea ja vaikuttaa näin ollen myös energiamarkkinoihin ja 

hinnoitteluun. (UNECA, 2012).  

 

5.2 Mahdollisuudet ja hyödyt 

 

Mahdollisuuksia ja hyötyjä kehittyvien maiden siirtymisestä uusiutuvan energian käyttämiseen 

on lukuisia. Uusiutuvaan energiaan on kehittyvissä maissa usein paljon helpompi siirtyä kuin 

teollisuusmaissa, sillä siellä ei välttämättä ole valmiina vankkaa energiateollisuuspohjaa. 

Maihin voidaan siis luoda suoraan uutta teollisuutta, eikä muutostöitä niin rakenteellisesti kuin 

asennoitumisessakaan tarvitse tehdä. Paikallisen liiketoiminnan kasvattaminen ja sen myötä 

työllisyyden lisääminen kehittyvissä maissa on sekä yksilön että yhteiskunnan etu. 

Työpaikkojen luomisen myötä väestön elintaso nousee, ja sähköistymisen avulla kehittyvät 

maat linkittyvät muuhun maailmaan paremmin. Sähköistyminen on merkittävää etenkin 

väestölle, sillä se tarjoaa esimerkiksi informaatiota muusta maailmasta, koulutusta, kielitaidon 

kehittymistä sekä mahdollisuutta vapaa-aikaan ja sivistystoimintaan. (UNECA, 2012). 

 

Tarkastellessa PESTE-analyysin esimerkkimaata Egypti, nähdään että uusiutuvan energian 

luonnonvaroja on runsaasti. Uusiutuvan energian käyttäminen on päästötöntä, ja päästöt 

aiheutuvat energiajärjestelmien koko elinkaareen aikana pääosin materiaalien hankinnasta, 

valmistuksesta sekä kierrätyksestä. Mahdollisuutena on erityisesti aurinkoenergian lisääminen 

kehittyvissä maissa. Haja-asutusalueen kotitaloudelle aurinkopaneeli on tehokkain ja edullisin 

keino tuottaa sähköä hetkellisiin tarpeisiin. Aurinkopaneeleiden teho tulee kasvamaan 

merkittävästi tulevaisuudessa samoin kuin akkujen kyky varastoida energiaa 

kustannustehokkaasti. Tämä lisää aurinkoenergian käytettävyyttä sähköverkon ulkopuolisille 

alueille ja auttavat erityisesti maaseudun kehityksessä. (Golden, 2019).  
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Lisäksi esimerkiksi Pohjois-Afrikassa on laajoja autiomaita, joita voitaisiin hyödyntää aurinko- 

ja tuulienergian tuotannossa energiapuistojen myötä. Tuulipuistoissa on parhaimmillaan satoja 

tuuliturbiineita samoin kuin suurissa aurinkovoimaloissa on satoja aurinkopaneeleita, joten 

energiapuistojen rakentamiseen tarvitaan todella laajoja maa-alueita. Energiapuistoista saattaa 

olla meluhaittaa ja maisemavaikutuksia lähialueen asukkaille ja eläimille, joten autiomaat 

saattavat olla tehokkain ratkaisu moneen puistojen ongelmaan. Myöskin energiapuistojen 

rakentamisella autiomaihin olisi positiivisia vaikutuksia alueen kasvillisuuteen, sademääriin ja 

lämpötiloihin. (Li et al., 2018). 

 

Jo nyt Pohjois-Afrikassa on tehty laajoja hankkeita aurinkovoimaloiden lisäämiseksi 

autiomaihin. Ulkomaiset rahoittajat ja yritykset ovat merkittävässä osassa energiastrategioiden 

toteuttamisessa. Benbanin aurinkopuisto on hyvä esimerkki kehittyvien maiden tahtotilasta 

edistää vihreämpää energiastrategiaa. Aurinkopuistohankkeen toteuduttua Egyptin hallitus 

nosti tavoitteensa tuottaa vuoteen 2022 mennessä uusiutuvalla energialla sähköstään 37% 

aiemman 20% sijaan. (Solar Installer, 2020).   

 

5.3 Taloudelliset vaikutukset 

 

Uusiutuvan energian taloudelliset vaikutukset koskettavat sekä kotitalouksia että valtion tasolla 

koko yhteiskuntaa. Aurinko- ja tuulienergian tuotantokulut ovat olleet 2000-luvulla tasaisessa 

laskussa, jonka seurauksena energiaratkaisut ja laitteet ovat yhä saavutettavampia kehittyvien 

maiden kotitalouksille. Talousvaikutukset näkyvät niin väestön elintason nousuna kuin 

työllistymisessäkin. Konkreettista taloudellista hyötyä syntyy, kun kuluttajat voivat siirtyä 

uusiutuvien energiaratkaisuiden myötä kertakäyttöisestä polttotavarasta, kuten polttopuista ja 

kynttilöistä, päästöttömään sähköön. Kaupallisen uusiutuvan energian myötä kehittyville maille 

saadaan luotua työpaikkoja ja toimeentuloa sekä vähennettyä maan ilmastopäästöjä. 

Energiainfrastruktuurin laajemmalla rakentamisella kehittyviin maihin esimerkiksi 

teknologiapuistojen muodossa nähdään olevan taloudellisesti positiivisia vaikutuksia. 

(UNECA, 2012). 

 

Taloudellisena haasteena uusiutuvassa energiassa on rahoitusmekanismit ja taloudellisen 

kannustinjärjestelmän luominen valtioiden puolelta.  Uusiutuvien energialähteiden hankkeille 

on myös vaikeaa, mutta ensisijaista saada rahoitusta, jotta projektit saadaan käynnistettyä. 
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Ulkopuoliset lahjoittajat auttavat usein hankkeet alkuun, mutta loppujen lopuksi lahjoitukset 

voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä kaupallisille markkinoille. Kuluttajat eivät 

välttämättä halua maksaa markkinahintaa energiajärjestelmistä, sillä he odottavat lahjoittajien 

apua mieluummin. Lahjoitusten sijaan taloudellisin keino kannustinmekanismille olisi 

tuotantopohjainen ja toiminnan tulokseen sidottu kannustinmekanismi, jonka uskotaan 

edistävän energiateollisuuden kestävyyttä ja suorituskykyä. (Razavi, 2012). 

 

Energiamarkkinoita tarkastellessa suurin taloudellinen uhka uusiutuvalle energialle on 

substituuttihyödykkeiden uhka. Mikäli maaseutualueella on esimerkiksi paljon puita, 

polttopuut tulevat kotitaloudelle taloudellisemmaksi kuin aurinkoenergiajärjestelmään 

investoiminen. Mikäli sähkö on jo alueella käytössä, uusiutuvan energian kotitaloustuotanto 

tulee yksittäiselle kuluttajalle pitkällä aikavälillä kannattavimmaksi. Toisaalta, 

energiamarkkinoita tarkastellessa uusiutuvan energiantuotannon kysynnän lisääntyminen 

korostaa kuluttajien yhä suurempaa ympäristötietoutta ja kiinnostusta vähäpäästöiseen 

energiaan. Monille paikallisille energia-alan yrityksille tämä luo mahdollisuuden kasvattaa 

toimintaa energiamarkkinoilla ja luoda työpaikkoja. (Lazard, 2017). 

 

Tuulivoiman merkittävän kertainvestoinnin takia sitä on järkevintä hyödyntää kehittyvissä 

maissa pääasiassa kaupallisessa energiantuotannossa tai pienmuotoisesti kylän 

energiankulutuksen kattamiseksi. Aurinkoenergiaa voidaan laajamittaisena käyttää 

kaupalliseen tuotantoon, mutta kehittyvien maiden tapauksessa potentiaalisin hyöty saadaan 

yksilötasolla kotitalouskäytössä. Aurinkosähköjärjestelmien halpenemisen myötä ne ovat jo nyt 

yleistyneet haja-asutusalueilla, jonne ei ole rakennettu sähköverkkoa. Energiainfrastruktuurin 

ulottumattomissa oleville kotitalouksille aurinkosähköjärjestelmät ovat tällä hetkellä tehokkain 

ja edullisin tapa tuottaa sähköä pieneen tarpeeseen, muun muassa valaistukseen tai veden 

lämmitykseen. Akkuteknologian kehittyessä ja uusiutuvan energian kotitalousjärjestelmien 

yleistyessä taajama-alueen ulkopuolisten asutusten energiatarve saadaan optimistisissa 

skenaarioissa kustannustehokkaasti katettua uusiutuvan energian avulla. (Fatima, 2016).   
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Energiamarkkinoita tarkastellessa huomataan, että resurssillisesti kehittyvillä mailla on 

potentiaalia uusiutuvan energian laajamittaisemmassa hyödyntämisessä niin kaupallisesti kuin 

yksittäisten kotitalouksienkin näkökulmasta. Esimerkkimaa Egyptin kohdealueanalyysin 

perusteella potentiaalia on erityisesti aurinkoenergian hyödyntämisessä kotitalouksissa, sillä se 

on edullinen ja helppokäyttöinen energiajärjestelmä. Akkuteknologian kehittyessä 

aurinkoenergiasta saatu hyöty tulee kasvamaan merkittävästi erityisesti haja-asutusalueen 

väestölle. Potentiaalia on myös onshore tuulivoiman kaupallisessa hyödyntämisessä, sillä 

vaikka tuulivoima on kallis investointi, niin järjestelmän käyttöikä ja saatu teho tekevät 

hankinnasta nettopositiivisen. Tuulivoiman avulla voitaisiin myös vastata sekä kokonaisten 

kylien että yritysten energiantarpeeseen ympäristöystävällisesti.  

 

Kaupalliseen tuotantoon kustannustehokkain uusiutuvan energian tuotantomuoto on 

energiapuistot, eli tuulipuistot ja aurinkovoimalat.  Potentiaalisena kohteena voisi olla 

autiomaiden hyödyntäminen, sillä siellä on paljon vapaata pinta-alaa, eikä häiriintyvää asutusta 

lähellä. Sekä aurinkoenergian että tuulivoiman kaupalliseen tuotantoon vaaditaan kuitenkin 

suuria investointeja, joten pääpaino rahoituksen osalta on kansainvälisillä sijoittajilla ja 

yrityksillä, jotka hyödyntävät sitten kehittyvien maiden työvoimaresursseja. Näin ollen 

investointien avulla työllisestään paikallista väestöä ja nostetaan kehittyvän maan elintasoa 

samalla kun tehdään liiketoimintaa. Koulutuksen, tutkimuksen ja kehitystyön avulla paikalliset 

valmiudet sekä valmistaa että huoltaa laitteita paranevat.  

 

Kestävän kehityksen näkökulmasta kehittyvissä maissa on sekä yksilöiden että yhteiskunnan 

etu hyödyntää enemmän uusiutuvaa energiaa. Sähkön sosiaalinen ja taloudellinen merkitys 

näkyy niin väestön elintason nousussa, yhteiskunnan talouden kasvussa kuin vähentyneissä 

ympäristöpäästöissäkin. Sähköistyminen antaa väestölle mahdollisuuden kouluttautua, 

työskennellä, helpottaa arkea sekä verkostoitua muuhun maailmaan. Yhteiskunnan osalta 

uusiutuvan energian hyödyntäminen vähentää kehittyvien maiden ilmastokuormitusta, lisää 

työllisyyttä ja kansainvälistä yhteistyötä sekä auttaa kehittämään maan teollisuutta ja palveluita. 

Vähäpäästöiseen energiaan siirtyminen vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen ja näin ollen luo 

tuleville sukupolville mahdollisuuden kestävämpään elinympäristöön ja elämään. 



 

 

35 

Tutkimuskysymyksiin vastaukset tutkielman perusteella. Ensimmäinen tutkimuskysymys oli, 

että mikä on uusiutuvien energialähteiden potentiaali kehittyvien maiden markkinoilla. 

Tarkastellessa matalan tulotason ja matalamman keskitason kehittyviä maita, analyysin ja 

kohdealueanalyysin perusteella uusiutuvilla energialähteillä on todella hyvät mahdollisuudet 

lisätä markkinaosuuttaan energiantuotannossa. Potentiaalia on sekä kehittyvien maiden 

yhteiskunnan osalta että väestön elintason ja elämän parantamisessa. Toinen tutkimuskysymys 

oli, että minkälaisia uusiutuvan energian lähteitä on järkevää käyttää kehittyvillä markkinoilla 

taloudellisen ja kestävän kehityksen näkökulmista.  Suurimmalla osalla kehittyvistä maista, 

etenkin eteläisen pallonpuoliskon alueilla on hyvät uusiutuvan energian resurssit, joista 

eritysesti aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä enemmän. 

Taloudellisesti ja kestävän kehityksen näkökulmista aurinko- ja tuulienergia olisivat 

potentiaaliset uusiutuvat energialähteet kehittyviin maihin. Tulevaisuudessa nämä 

energialähteet tulevat kannattavammaksi, sillä teknologia kehittyy ja yleistyy, jolloin 

energiamarkkinoilla hinnat laskevat. Kestävän kehityksen osalta uusiutuvalla energialla 

pääosin positiivisia vaikutuksia niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisestikin.  
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