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Tämä kandidaatintyö käsittelee hiilivoiman tulevaisuutta Euroopassa. Työssä kerrotaan 

hiilivoiman tämän hetkisestä tilanteesta, kuinka siihen on päädytty ja kuinka se tulee 

tulevaisuudessa kehittymään. Työssä esitellään myös Euroopan Unionin ilmastopoliittiset 

tavoitteet, sekä jäsenmaiden omakohtaisia tavoitteita ja suhtautumisia energiasektorin 

tulevaisuudesta. Työ pyrkii vastaamaan, ovatko asetetut tavoitteet saavutettavissa. 

 

Hiilen kysynnän lasku ei ole uusi ilmiö Euroopassa, mutta 2010-luvulla voimistunut huoli 

ilmastosta on vauhdittanut hiilestä irtautumista entisestään. EU ohjaa jäsenmaitaan kohti 

kunnianhimoisia päästötavoitteita, joiden huipentumana on hiilineutraalius vuoteen 2050 

mennessä. Vastikään esitelty European Green Deal -aloite ja sen tavoitteiden täyttyminen 

jäsenmaissa ovat ratkaisevassa asemassa hiilineutraalin EU:n toteutumisessa. Kaikille 

hiilestä luopuminen tällä ajanjaksolla ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. 
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1 JOHDANTO 

2000-luku on tuonut mukanaan vuosi vuodelta kasvavan huolen ilmastosta. Sen 

seurauksena huomio on kiinnittynyt päästöjen vähentämiseen, sekä energiatehokkaaseen 

talouteen. Etenkin fossiiliset polttoaineet ovat joutuneet liipaisimelle, päästöarvojen 

alentamiseksi. Tarkemmin ottaen öljyä ja hiiltä on enenevissä määrin pyritty korvaamaan 

puhtaammilla energialähteillä, kuten uusiutuvilla energialähteillä, sekä vähemmän 

saastuttavammalla maakaasulla. 

 

Tässä kandidaatintyössä tutkitaan hiilivoiman tulevaisuutta Euroopassa, tarkemmin 

sanottuna hiilivoiman alati pienenevää roolia Euroopan Unionin alueella. Työ käsittää 

kuvauksen hiilivoiman vallitsevasta asemasta EU-alueella, kuinka vallitsevaan tilanteeseen 

on päädytty, miten ilmastopoliittiset tavoitteet tulevat vaikuttamaan hiilivoiman asemaan 

tulevaisuudessa, sekä valikoitujen maiden sitoumuksista, sekä tavoitteista hiilivoiman 

suhteen ja tarkemmin ottaen sen alasajon suorittamisesta. Selvityksen alaisena on myös, 

pystyykö EU nykyisillä, sekä suunnitteilla olevilla toimilla saavuttamaan itselleen ja 

jäsenilleen asettamansa tavoitteen hiilineutraalista EU:sta vuoteen 2050 mennessä. 

 

Euroopan Unioni on globaalissa mittakaavassa edelläkävijä päästöjen vähentämisessä. Osa 

sen jäsenmaista on jo tähän mennessä luopunut hiilen käytöstä, monet suunnittelevat 

luopuvansa meneillään olevan vuosikymmenen aikana. EU-maiden näkymyksissä 

fossiilisista polttoaineista on kuitenkin nähtävissä merkittäviä eroja. Siinä missä Länsi-

Euroopan maat, sekä Pohjoismaat pyrkivät kohti nollapäästöjä, monet EU:n itäiset 

jäsenmaat takertuvat vanhoihin energialähteisiin, osan suunnitellessa vielä tänä päivänä 

uutta kapasiteettia.  



6 

 

2 HIILIVOIMAN KUTISTUVA ROOLI ENERGIANLÄHTEENÄ 

Hiilivoiman kysyntä on ollut huomattavassa laskussa 2010-luvulta alkaen. Tätä 

aiemminkin hiilen kokonaiskulutus on ollut laskussa jo 1990-luvulta lähtien, vähentyen yli 

30% kahdenkymmenen vuoden ajanjaksolla. Energiankulutuksen kasvusta johtuva 

energiantarve on pyritty täyttämään muilla energiamuodoilla, joko vähemmän 

saastuttavalla maakaasulla, tai uusiutuvilla energiamuodoilla. Kuten kuvasta 1 nähdään, 

90-luvulta alkaen maakaasun ja ydinvoiman osuus primäärienergian tuotannossa on ollut 

kasvussa, ydinvoiman taittuessa laskuun 2010-luvulla. Vuonna 2010 maakaasulla (26%) ja 

ydinvoimalla (13%) tuotettiin 39% Euroopan OECD-maiden primäärienergiasta.  

 

Sen sijaan 2000-luvulta alkaen uusiutuvien energialähteiden tuotanto on ollut kasvussa, 

kiihtyen nykypäivään tultaessa. Vaikka kokonaistuotantomäärät ovat suhteellisen pieniä, 

on uusiutuvien energialähteiden tuottama energia selvässä kasvussa; aurinko-, tuuli- ja 

aaltoenergian kokonaistuotanto yli kuusinkertaistui vuodesta 2000 vuoteen 2010, 3,8:sta 

Mtoe:sta 34,7 Mtoe:en. Kapasiteetti liki kaksinkertaistui kolmen vuoden aikana vuoteen 

2013 mennessä, ollen lopulta 45,5 Mtoe. Tämä kasvu ei ole juuri osoittanut hidastumisen 

merkkejä. Vuonna 2019 Euroopan OECD-maat tuottivat 274 Mtoe energiaa uusiutuvilla 

energialähteillä. Tästä kapasiteetista leijonanosan tuotti Euroopan Unioni, 237 Mtoe, sillä 

suurin osa Euroopan OECD-maista on myös EU:n jäseniä (OECD data 2019). 
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Kuva 1. Primäärienergian tarjonta (TPES) polttoaineen mukaan [Mtce] (IEA 2015, IV.39). 

 

Hiili energianlähteenä Euroopassa voidaan jakaa kolmeen lähteeseen; ligniittiin, eli 

ruskohiileen, kovaan hiileen, sekä tuontihiileen. Kaikkien kolmen lähteen hyödyntämisellä 

on kuitenkin laskeva suunta. Maat toistensa perään ovat ilmoittaneet kunnianhimoisista 

tavoitteista hiilivoiman alasajosta jo meneillään olevan vuosikymmenen aikana (Europe 

beyond coal). Saksa yksinään on suurimpana tekijänä vaikuttamassa siihen, että Euroopan 

Unioni on maailman suurin ligniitin tuottaja, ja vaikka hiilen kokonaistuotantoarvot ovat 

verrattaen pieniä, on EU siitä huolimatta kokonaishiilentuotannossa maailman viidenneksi 

suurin tuottaja (Sivek et al 2019, 7).  
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2.1 Hiilivoiman nykytila EU:ssa 

Energiankulutuksen kasvu EU-alueella taittui viime vuosikymmenellä. Vuosikymmenen 

lopussa energiaa kulutettiin 4% vähemmän kuin vuosikymmenen alussa, siitä huolimatta, 

että EU-alueen bruttokansantuote (BKT) on tällä aikavälillä kasvanut, kuten myös alueen 

väkiluku. Taittunut energiankulutus selittyy pitkälti tuotantoprosessien, kuten koko 

yhteiskunnan rakenteiden energiatehokkuuden kasvulla. Energiatarpeisiin on myös pyritty 

vastaamaan jatkuvasti kasvavalla uusiutuvien energialähteiden tuotantokapasiteetilla. 

 

Uusiutuvan energian rakentaminen kiihtyi viime vuosikymmenellä entisestään, jättäen 

hiilivoiman energiantuotannossa taakseen. Kymmenessä vuodessa tämä kasvu on ollut 

merkittävää, sillä vuonna 2010 uusiutuvat energialähteet tuottivat 21% EU:n 

kokonaisenergiantarpeesta, kun vuonna 2019 tämä siivu oli jo 35%. Maakohtainen 

uusiutuvan energian kasvu on näkynyt laskevana hiilivoiman tuotantona. Näistä toimista 

huolimatta esimerkiksi Saksa ja Puola säilyvät edelleen suurina hiilen kuluttajina, kuten 

kuvasta 2 huomataan.  

 

Hiilivoima on pienentyneestä käytöstään huolimatta edelleen merkittävä energialähde EU-

alueella. Kuten kuvasta 2 huomataan, hiilen kokonaistuotantoarvot ovat edelleen varsin 

suuria, vaikkakin merkittävästi pienempiä, kuin viime vuosikymmenen alussa, kuvassa 3. 

Vuonna 2020 hiilen kokonaistuotanto oli 390 miljoonaa tonnia. Tuotanto on karkeasti 

ottaen puolittunut vuosikymmenessä, sillä vuonna 2011 hiilen kokonaistuotanto oli 758 

miljoonaa tonnia. Hiilenkäytön jatkuva lasku on monien, osittain toisiinsa vaikuttavien 

seikkojen yhteissumma. Koska EU:sta ei käytännössä viedä hiiltä ulkomaille, pienentyvä 

kulutus näkyy automaattisesti myös hiilentuotannon pienenemisenä (Euracoal 2021b). 
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Kuva 2. Hiilen kokonaistuotanto Euroopassa 2020 (Euracoal 2021a). 

 

EU on pyrkinyt ohjaamaan jäsenmaitaan vähähiilisempiin ja hiilivapaisiin 

yhteiskunnallisiin rakenteisiin päästökaupalla. EU:n päästökauppa alkoi vuonna 2005 ja on 

siitä lähtien kasvattanut hiilellä tuotettavan energian hintaa, tehden siitä hiljalleen 

kannattammattoman energiamuodon. Hiilen tuotannon kannattamattomuus onkin yksi 

suuri syy suurelle pudotukselle hiilen hyödyntämisessä edellisen vuosikymmenen aikana ja 

etenkin sen lopussa. Päästökauppa rakenteena ei ole täysin onnistunut täyttämään sille 

asetettuja odotuksia päästöjen hillitsemiseksi, mutta se on vaikuttanut hiilivoiman 

tuotantoon EU-alueella. Päästökaupparakenne onkin stimuloinut siirtymistä hiilellä 

tuotetusta energiasta maakaasulla tuotettuun energiaan, jolla on merkittävästi pienempi 

hiilijalanjälki energiayksikköä kohden. 

 

Energiasektorin päästöt ovat pienentyneet 32% vuodesta 2012 vuoteen 2020 mennessä. 

Vuosikymmenen lopun kiihtyneistä päästötalkoista kertoo huima 12% pudotus päästöissä 

pelkästään vuoden 2019 aikana. Hiilidioksidipäästöjen pienentyminen selittyy hiilen 
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korvautumisella (korkeat CO2-päästöarvot) uusituvilla energialähteillä ja kasvaneella 

maakaasun kulutuksella (The Economist 2020).  

 
Kuva 3. Hiilen kokonaistuotanto Euroopassa 2011 (Euracoal 2021a). 

2.2 Askel askeleelta kohti hiilivapaata EU:ta 

Hiilen kulutus EU:ssa on jo vuosikymmeniä ollut laskussa, poikkeusvuosia lukuun 

ottamatta. Ei ole syytä odottaa muutosta vallitsevaan trendiin, sillä ilmastonmuutos ja teot 

sen hillitsemiseksi ovat kysytympiä kuin koskaan aiemmin. Kuten kuvasta 4 nähdään, on 

kovan hiilen tuotanto ollut tasaisessa laskussa jo kolme vuosikymmentä.  
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Kuva 4. Kovan hiilen (antrasiitti) tuotanto on ollut laskussa jo kolme vuosikymmentä (Eurostat). 

 

Hiilen kulutuksen voikin odottaa laskevan alkaneella vuosikymmenellä uusiin 

minimiarvoihin, sillä peräti 50% Euroopan hiilikäyttöisistä voimalaitoksista ollaan 

sulkemassa tai on suljettu vuoteen 2030 mennessä. EU:n päästökauppa on kasvattanut ja 

jatkaa hiilen polttamisen hinnan nousua. Hiilikaupan alun 5€/CO2-tonni hinta oli jo 

maaliskuun 2021 loppuun mennessä kivunnut lähes 40€/CO2-tonni. Tämä hinnan kasvu 

tekee hiilivoimasta hiljalleen kannattamatonta tuottaa, vaikka itse polttoaineen hinta ei 

vielä olisikaan taloudellisesti kannattamatonta, tulee sen polttaminen liian kalliiksi hinnan 

nousun vuoksi. Kansainväliset ilmastosopimukset, kuten Pariisin ilmastosopimus, ohjaavat 

maita karsimaan hiilidioksidipäästöjään. Kunnianhimoinen tavoite hiilen käytön 

lopettamisesta vuoteen 2030 jää kuitenkin monilta EU-mailta hyvin todennäköisesti ja 

tietoisesti saavuttamatta, esimerkiksi Saksa, jonka tavoitteena on päästä eroon 

hiilivoimasta vuoden 2038 loppuun mennessä. Joillain EU-mailla ei toki vielä edes ole 

virallista suunnitelmaa hiilivoimasta eroon pääsemiseksi. Nämä maat sijoittuvat Itä-

Eurooppaan ja niitä ovat mm. Puola ja Bulgaria (Euractiv 2021a). 
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Uusituva energia tulee yhä houkuttelevammaksi laitteiden tehokkuuden kasvaessa. Tästä 

johtuva taloudellisen kannattavuuden nousu ja päästökaupan aiheuttama hiilen käytön 

hinnan nousu ajavat Eurooppaa kohti hiiletöntä tulevaisuutta. Ilmastonmuutoksen 

hillitsemisessä alkaa olla jo kiire. Riittävien toimien kannalta on oleellista, että kehittyneet 

maat saavuttaisivat vähintäänkin lähes totaalisen hiilettömän sähköntuotannon 2030-luvun 

puoliväliin mennessä. EU:lle tämä tilaisuus on mahdollisuus esitellä johtajuuttaan 

ilmastonmuutoksen suhteen. 

 

Monet yritykset vaativat puhtaaseen energiaan siirtymistä. Esimerkkinä RE100-kampanja. 

Kampanjan piiriin kuuluvat eurooppalaiset yritykset pyrkivät käyttämään uusiutuvia 

energialähteitä, yli 50 yritystä on jo saavuttanut tavoitteen 100% puhtaasta energiasta. 

Monet yritykset pyrkivät myös ohjaamaan muita yrityksiä kestävämpään suuntaan 

toiminnassaan. Muun muassa Espanjan suurin pankki Santander on sitoutunut lopettamaan 

palvelunsa asiakkaille, joiden liikevaihdosta yli 10% on seurausta energiahiilestä, sekä 

pidättäytymään toiminnasta hiilikaivosyhtiöiden kanssa. Nämä toimet ovat samalla 

vahvoja viestejä Euroopan valtioille. Useampien yritysten siirtyessä puhtaan energian 

piiriin, paine hiiliteollisuuden rahoituksen lopettamisesta kasvaa. Esimerkiksi 

tavarantoimittajia voitaisiin vaatia kasimaan hiilen käyttö tuotantoprosesseistaan, jolla taas 

olisi mullistavat vaikutukset hiilen käytöstäpoistoon, ei vain EU:ssa, vaan koko 

maailmassa (Euractiv 2021b). 
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3 ILMASTOPOLIITTISET TAVOITTEET 

Euroopan Unioni on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti poistamaan 

nykyisen hiilivoimakapasiteetin käytöstä vuoteen 2030 mennessä. Maakohtaiset 

suunnitelmat hiilivoimasta luopumisesta kuitenkin osoittavat, että todennäköisesti vielä 

vuonna 2030 EU ei ole täysin vapaa hiilivoimasta (The Economist 2020). Tavoitteiden 

saavuttamiseksi CCS-teknologian kehittämisen arvioidaan nykytieteen valossa olevan 

ehdottomuus ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vaikka EU pääsisi eroon hiilestä 

tavoitteidensa mukaisesti,  on todennäköistä, että vielä vuonna 2050 maailman 

energiantuotannosta jopa 43% tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, kivihiilellä ja 

maakaasulla. Samalla on syytä muistaa, että monia EU:ssa suljettavia kivihiilivoimaloita 

aiotaan korvata maakaasulla, joka toki saastuttaa hiiltä vähemmän, mutta on silti 

väliaikaisratkaisu, mikäli kunnianhimoisia ilmastotavoitteita aiotaan tulevaisuudessa 

saavuttaa. Pelkästään ilmastonmuutoksen rajoittaminen kahteen asteeseen vaatisi kuvan 5 

mukaista hiilen talteenottoa ja varastoimista (IEA 2015, II.30). 

 
Kuva 5. Hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehitys 2DS-skenaarion saavuttamiseksi [Gt CO2]  (IEA 

2015, II.30). 
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3.1 Eroon hiilestä 2030 mennessä 

EU on asettanut itsensä selkeästi ilmastonmuutoksen hillitsijäksi ja edelläkävijäksi. Se on 

sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti hankkiutumaan eroon hiilestä alueellaan 

vuoteen 2030 mennessä. Erinäiset päätökset ohjaavat jäsenmaita suosimaan puhtaampia 

energiamuotoja fossiilisten energiamuotojen sijaan. Esimerkkinä on varsin tuore, 

joulukuussa 2019 esitelty European Green Deal -aloite kamppailussa ilmastonmuutosta ja 

ympäristön pilaantumista vastaan. Aloitteen tarkoituksena on johdattaa EU nykyaikaiseen, 

ilmaston toiminnassaan huomioon ottavaan, resurssitehokkaaseen ja kilpailukykyiseen 

tulevaisuuteen. Kunnianhimoiseksi tavoitteeksi lukeutuu muun muassa 

nettokasvihuonekaasupäästötön EU vuoteen 2050 mennessä, sekä talouskasvun 

irrottaminen raaka-aineiden käytöstä jättämättä ketään tai mitään pois siitä seuraavasta 

kehityksestä. 

 

European Green Deal (EGD) vauhdittaa EU.ssa tapahtuvaa siirtymää kohti puhdasta 

energiantuotantoa. Kuvassa 6 EGD:n vaikutukset EU:n energiasektorille ovat nähtävissä; 

fossiilisten energiamuotojen karsimista on tarkoitus vauhdittaa jo ennen 2030-lukua ja siitä 

eteenpäin. Kunnianhimoisemmassa suunnitelmassa (AMB) EU:n päästövähennystavoitteet 

on asetettu 50-55%:iin vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 1990 päästöarvoihin. 

EGD:tä edeltäneet vähennystavoitteet (REF) olivat 40% vuoden 1990 päästöarvoista. 

Laskelmien mukaan EGD:n asettamat kunnianhimoisemmat tavoitteet voivat vauhdittaa 

EU:n hiilineutraaliuutta 3-17 vuodella, tarkoittaen samalla sitä, että hiilineutraalius on 

saavutettavissa vuoteen 2050 mennessä. Edeltäneet tavoitteet eivät hyvin todennäköisesti 

olisi riittäneet. Vaikka erot tasoittuvat 2050-lukua lähestyttäessä, EGD:n vaikutukset 

tulevat näkymään 2030-luvulla, uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa 

on jopa yli 10%-yksikköä enermmän, verrattuna aiempiin tavoitteisiin (Pietzcker et al 

2020, 13). 
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Kuva 6. EU:n energiantuotannon kehitys vuoteen 2050 mennessä (Pietzcker et al 2020, 6). 

 

European Green Dealin piiriin lukeutuvat hankkeet ovat saamassa kolmanneksen EU:n 

koronaelvytyspaketin (NextGenerationEU Recovery Plan) 1,8 trilj. € investointirahastosta. 

EGD:n tarkoituksena on ohjata EU:ta tehokkaampaan resurssien hyödyntämiseen 

puhtaamman kiertotalouden avulla, leikaten samalla päästöjä ja eheyttämällä 

biodiversiteettiä. Lopputuloksena on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraali EU 2050 

mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää toimia kaikilta talouden sektoreilta. Näitä 

toimia ovat mm. investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan, teollisuuden 

innovaatioiden rahoittaminen, julkisen liikenteen ohjaaminen puhtaampaan, halvempaan ja 

terveellisempään suuntaan, hiilen käytön poistaminen energiasektorista, 

energiatehokkaampien rakennuksien rakentaminen, sekä kansainvälinen toiminta erinäisten 

kumppanien kanssa parempien globaalien ympäristöstandardien edistämiseksi (European 

Comission 2021).  
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Kuva 7. EU:n energiasektori on siirtymässä kohti puhtaampia energiamuotoja (The Economist). 

3.2 EU-maiden vaihtelevat maakohtaiset suunnitelmat 

Vaikka EU:n pyrkimyksenä on hiilen käytöstä luopuminen 2030 mennessä, on 

jäsenkohtaisissa suunnitelmissa ja lähtökohdissa suuria eroja. Monet EU-maat eivät tule 

saavuttamaan tavoitetta vuoteen 2030 mennessä, osa on jo luopunut hiilen käytöstä. 

Vallitsevana konsensuksena on kuitenkin asteittainen luopuminen hiilivoimasta meneillään 

olevan vuosikymmenen aikana. 

 

EU:n alue voitaneen jakaa kahteen osaan, mitä tulee hiilestä luopumisen suhteen, 

varakkaampaan Länsi-Eurooppaan ja köyhempään Itä-Eurooppaan. Läntisissä osissa, sekä 

Pohjoismaissa hiilestä lupumiseen on vähintäänkin jo ilmoitettu päivämäärä, osa on jo 

luopunut hiilestä, esimerkiksi Belgia, Itävalta ja Ruotsi. Sen sijaan entisen itäblokin ja 

Jugoslavian alueilla kehitys ei ole aivan yhtä pitkällä. Joillakin alueen mailla on jo 

suunnitelmat hiilestä luopumisen suhteen, mutta esimerkiksi Puola pyrkii jarruttamaan 

hiilestä irtautumista, antamalla jopa valtionavustuksia hiilikaivosyhtiöille. Monissa maissa 

myös pyritään pitämään vanhat saastuttavat hiilivoimalat edelleen käytössä, kuten 

Bulgariassa ja Kroatiassa, osa jopa suunnittelee kapasiteetin kasvattamista uusia yksiköitä 

rakentamalla, esimerkiksi Romania (Europe beyond coal 2021). 
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4 TAVOITTEET JA SITOUMUKSET 

EU:n ilmastomyönteisestä politiikasta ja kunnianhimoisista tavoitteista huolimatta Unionin 

jäsenmaiden kesken ei vallitse yksimielisyyttä ilmastotavoitteiden suhteen. Tässä 

kappaleessa käsitellään joidenkin EU-jäsenmaiden suhtautumisia ja tavoitteita EU:n 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

4.1 Suomella tavoitteet korkealla 

Suomen päätavoitteena on tulla täysin fossiilivapaaksi yhteiskunnaksi vuoteen 2035 

mennessä. Kunnianhimoinen tavoite on tarkoitus saavuttaa kaikkien yhteiskunnan 

sektorien päästövähennyksillä. Vaikka täysin päästötöntä yhteiskuntamuotoa ei mainitulla 

aikavälillä saavutettaisikaan, tarkoituksena on kasvattaa Suomen hiilinieluja neutraloimaan 

aiheutuvia päästöjä. Ympäristöministeriön mukaan näillä tavoitteilla on tarkoitus saavuttaa 

tilanne, jossa suomalainen yhteiskunta sitoo yhtä paljon päästöjä, kuin se niitä tuottaa. 

Tavoite on kirjattu Sanna Marinin hallitusohjelmaan (Ympäristöministeriö 2019). 

 

Suomen on tarkoitus päästä eroon hiilen poltosta vuoden 2029 puoliväliin mennessä. 

Pitkään kestäneet kansalaisjärjestöjen vaatimukset hiilen alasajosta kantoivat hedelmää 

helmikuussa 2019, kun istuva hallitus hyväksyi 2018 lokakuussa esitellyn 

lainsäädäntöuudistuksen hiilen polton kieltämisestä enegiantuotannossa toukokuusta 2029 

alkaen. Tavoite ei kuitenkaan välttämättä ole riittävä IPCC:n (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) 1,5 asteen lämpenemisskenaarion saavuttamiselle. Uusi laki sisältää 

myös 90 milj. € rahaston energiayrityksille, jotka sitoutuvat lopettamaan hiilen polton 

energialaitoksissaan vuoteen 2025 mennessä. Lakia on kuitenkin kritisoitu sen osittaisen 

ongelmallisuuden vuoksi. Aiemmin mainittu 90 milj. € rahasto otetaan tuulivoimalle 

tarkoitetusta rahoituksesta. Rahastosta puolet on suunnattu aiemmin hiilellä toimineiden 

CHP-voimaloiden muuntamiseksi biomassalle sopiviksi. Toinen puolikas rahastosta on 

tarkoitettu uusille ja tuleville ratkaisuille, joiden on tarkoitus tuottaa parempia vaihtoehtoja 

hiilen korvikkeiksi kuin biomassa tai kaasu (Europe beyond coal 2021). 
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4.2 Saksan toimilta odotetaan enemmän 

Saksassa hiilivoimalla tuotetun energiantuotannon on takoitus loppua vuoden 2038 

loppuun mennessä. Heinäkuussa 2020 Saksassa säädettiin laki hiilivoimasta eroon 

pääsemiseksi, joka ottaa huomioon vaikutukset hiilentuotantoalueille maan sisällä. Näitä 

alueita on tarkoitus tukea hiilivoimaa,sekä hiilen tuotantoa alasajettaessa. Lakiin on kirjattu 

määräys hiilestä eroon pääsemiseksi 2038 loppuun mennessä, sisältäen option hiilen 

täydellisestä alasajosta vuoden 2035 aikana. Laki on asteittainen. Ensin on tarkoitus 

lopettaa energiantuotanto arviolta 40 hiilivoimalassa, joiden tuotantokapasiteetti on 

yhteensä noin 23 gigawattia, vuoteen 2030 mennessä. Arviolta 15 hiilivoimalaa jää silti 

jäljelle vuoden 2030 jälkeenkin. Tuotantokapasiteetiltaan nämä vastaavat noin 19 

gigawattia. Näin ollen lailla ei tule olemaan riittäviä vaikutuksia Pariisin 

ilmastosopimuksen 1,5 asteen ilmaston lämpenemiseen riittävien tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 

 

Ligniittiteollisuuden alasajoa on tarkoitus vauhdittaa 4,35 mrd. €:n 

kompensaatiokorvauksilla yksityisen sektorin yrityksille toiminnan lopettamisesta. Hanke 

on toistaiseksi vailla hyväksyntää ja odottaa käsittelyä Euroopan komissiossa. Saksalaisten 

kansalaisjärjestöjen sekä monikansallisen Hiilikomission mukaan laki on huomattavasti 

ehdotettua heikompi. Laki hiilestä eroon pääsemiseksi on kohdannut laajaa kritiikkiä 

useista eri syistä. Hiilen alasjoa vuoden 2038 loppuun mennessä on kritisoitu liian hitaaksi, 

eikä laki ota riittävästi huomioon hiiliteollisuuden muutoksista aiheutuvia vaikutuksia 

asianosaisille paikkakunnille. Ligniitin tuotantolaitosten epälineaarinen alasajo, sekä uuden 

hiilivoimalan (Datteln IV) käyttöönotto, ylisuuret kompensaatiot hiiliteollisuudelle 

kannattamattomien voimalaitosten sulkemisesta, sekä tukien maksamiset voimalaitoksille, 

jotka vaihtavat hiilen kaasuhiileen tai biomassaan, ovat aikaansaaneet suurta kritiikkia 

hiilestä eroon pääsyyn tähtäävää lakia kohtaan (Europe beyond coal 2021). 

 

Vaikeuksista huolimatta Saksa voi saada osittain hiiliteollisuutensa, tarkemmin ottaen 

kovan hiilen (antrasiitin) polton, ajettua odotettua nopeammin alas. Esimerkkinä, 

joulukuussa 2020 kolme nuorempaa hiilivoimalaa voitti eräänlaisessa huutokaupassa, jossa 

päätetään hiilivoimaloiden alasajosta. 
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4.3 Puola jarruttaa muutosta 

Puolassa tuotetaan suurin osa Euroopan Unionin alueen kovasta hiilestä. Hiiliteollisuus on 

saanut esimakua tulevista hiilen alasajon vaikutuksista Covid-19-pandemian muodossa. 

Pandemian vuoksi hiilen kysyntä on ollut erittäin matalaa, mikä on aiheuttanut hiilen 

myyntihintaan suuren laskun. Samaan aikaan päästökauppa nostaa hiilen poltosta 

aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen hintoja. Hiiliteollisuuden alamäki ei kuitenkaan johdu 

pelkästään pandemiasta. Viimeisten viiden vuoden aikana Puolan hiiliteollisuusyritykset 

ovat menettäneet n. 50% osakkeidensa arvosta. Näistä seikoista huolimatta Puola on 

valmis pitämään kiinni hiiliteollisuudestaan, vaikka EU:n suunta ja pyrkimykset ovat 

täysin päinvastaiset. Puolan valtio on sitoutunut maksamaan 14 mrd. € 

hiilikaivosteollisuudelle hiilentuotantomaksuja heikosta hiilen kysynnästä huolimatta. 

Tämän menoerän lisäksi Puolassa on edelleen tarkoitus ottaa käyttöön uusia hiilivoimaloita 

ja jopa avata uusia ligniittikaivoksia (Europe beyond coal 2021).  

 

Maa onkin aina nykypäiviin asti ollut lähes täydellisesti hiilen varassa energiantuotannon 

suhteen. Kuva 8 osoittaa Puolan lähtötilanteen aikakauteen, jonka aikana hiilen 

hyödyntämisestä on tarkoitus päästä eroon koko EU:n laajuisesti. Jyrkästi hiileen perustuva 

talous on peruja menneisyydestä, jolloin ympäristön hyvinvointia ei huomioitu 

energiantuotannossa. Ennen itäblokin hajoamista Puolalla ei ollut mahdollisuutta päästä 

käsiksi muihin energialähteisiin kuin rajallisesti. Kotimaiseen hiileen nojautuminen takasi 

kuitenkin energiansaannin kaikkina vuodenaikoina (Suwala et al 2017, 4).  

 
Kuva 8. Puolan energiantuotanto vuosina 1973-2015 [TWh] (Suwala et al 2017, 4). 
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Puolan hallinto kuitenkin suunnittelee energiasektorille mittavia uudistuksia, joilla on 

ennen pitkää tarkoitus päästä eroon hiilestä. Päivämääriä tälle tavoitteelle ei ole kuitenkaan 

asetettu. Uusien hiilivoimaloiden rakennustarvetta on perusteltu sillä, ettei sähkönhinta 

kallistuisi kuluttajille. Valtion omistamien energiayritysten on tarkoitus investoida 

puhtaampiin energiamuotoihin, kuten merituulivoimaan, maakaasuun, sekä ydinvoimaan 

(Bloomberg 2021). Valtio-omisteinen hiilikaivosyhtiö PGG pidettäneen toiminnassa 

ainakin vuoteen 2049 asti valtionavustuksilla. Euroopan komissio ei ole vielä päättänyt 

onko kyseinen ”tekohengitys” sallitun kaltaisen valtionavustuksen rajoissa ja onko se 

reilun kilpailun mukaista. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -teknologian (CCS) 

varaan asetetaan Puolassa paljon, kuten merkittävästi vaihtelevat energiantuotannon 

skenaariot osoittavat: 

 
Kuva 9. Euroopan komission teettämä PRIMES malli Puolan energiasektorin [GW] kehityksestä (Suwala et 

al 2017, 6). 

 
Kuva 10. Puolan energiasektorin kehitys CCS-teknologian kehitys huomioiden TIMES-PL -mallilla (Suwala 

et al 2017, 7). 

 



21 

 

Erot selittyvät osin sillä, että PRIMES -mallissa oletetaan CCS -teknologian käyttöönoton 

viivästyvän energiateollisuudessa. Mikäli TIMES-PL -mallin skenaariossa huomioidaan 

tämä seikka, erot skenaarioiden välillä tasoittuvat ja kuvan 10 kehitys on jokseenkin 

vastaavanlainen kuvan 9 kehityksen kanssa. Optimistisimmallakin kehityksellä (kuva 9) 

Puolan energiasta tuotetaan vähintään 20% hiilellä vielä vuonna 2050. Tämä luku liikkuu 

todennäköisesti 20-50-prosenttiyksikön välillä. 

 

Uskottava Suomen ja Saksan kaltainen valveutuminen on kuitenkin vielä varsin kaukana. 

Valtion ja ammattiyhdistysten pitäisi ensin hyväksyä ja tunnustaa ilmastotieteen tulokset ja 

aloittaa hiilen talous- ja energiakauppaehtojen tasapainottaminen nykypäivän 

standardeihin. Näin ollen Puolassa ei ainakaan toistaiseksi ole vakavasti otettavaa 

suunnitelmaa hiilestä irtautumiseen (Europe beyond coal 2021).  
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5 YHTEENVETO 

2010-luku toimi herätyksenä Euroopalle karuun ilmastonmuutoksen värittämään 

todellisuuteen. Vaikka hiilen poltto onkin vähentynyt jo viimeiset 30 vuotta, ei maanosan 

energiasektorin aiheuttamat päästöt silti pudonneet kovin merkittävää vauhtia. Viimeisen 

vuosikymmenen aikana vauhti on ollut kovaa, hiilivoimaa on ajettu alas lukuisissa maissa 

ja sitä on pyritty korvaamaan vähintään vähemmän saastuttavammalla maakaasulla, 

monesti kuitenkin täysin puhtailla energiamuodoilla. Hiilivoiman tuotannon pienentymisen 

vaikutukset huomataan parhaiten merkittävää hiilikaivostoimintaa harjoittavissa maissa. 

Esimerkiksi Puola, joka tuottaa hiiltä yli oman tarpeen myytäväksi, negatiiviset 

taloudelliset vaikutukset näkyvät koko maan taloudessa, kun taas Saksassa 

hiilikaivostoiminnan väheneminen näkyy vain siinä osassa maata, jossa on 

hiilikaivostoimintaa. Tämä voi johtaa maan eri osien eriarvoistumisen kasvuun, jakamalla 

maan ns. vauraaseen ja köyhtyvään osaan. Päästökauppa tekee hiilen polttamisesta 

tulevaisuudessa aina vain kalliimpaa, mikä on omiaan ohjaamaan energiayrityksiä 

suosimaan puhtaampia energiamuotoja. EU:ssa tiedostetaan, ettei nykyinenkään tahti riitä, 

mikäli ilmastonmuutos halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Energiasektoria ajetaan kovaa 

vauhtia hiilettömyyteen 2030-luvun aikana, hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. 

Samaan aikaan suunnitellaan muiden yhteiskunnan rakenteiden tietä päästöttömään 

tulevaisuuteen. 

 

Vastikään esitelty European Green Deal -ilmastopaketti ohjaa EU:ta kohti 

ilmastonmuutoksen edelläkävijyyttä, joka toimisi esimerkkinä muille maanosille ja 

rohkaisuna ekologisesti kestävän yhteiskuntarakenteen saavuttamisessa. Se vaatii paljon 

uhrauksia, sekä sopeutumista uusiin normeihin, mutta samalla se avaa mahdollisuuksia 

uudenlaiselle yritystoiminnalle, sekä etulyöntiasemia sopeutumiskykyisille yrityksille. 

EGD:n seurauksena kiristyneet päästötavoitteet antavat todellisen mahdollisuuden 

hiilineutraalisuuden saavuttamiselle vuoteen 2050 mennessä. Lienee kuitenkin varmaa, että 

yksittäiset EU-jäsenmaat, kuten Puola, tulevat vielä vuoden 2050 jälkeenkin kuluttamaan 

hiiltä energiantuotannossaan. Kokonaiskuvassa nämä päästöt tuskin tulevat näkymään, sillä 

keinovalikoima päästöjen poistamiseen on alati laajeneva: kehitteillä oleva CCS-teknologia 
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mahdollistaa hiilipäästöjen ”hävittämisen”. Metsien hyödyntäminen hiilinieluina on 

omiaan poistamaan hiilidioksidipäästöjä ilmakehästä. 

 

European Green Dealin uudistamat aiempaa korkeammat päästörajoitustavoitteet ovat 

todella kunnianhimoiset. Tavoitteiden saavuttaminen ajallaan tulee vaatimaan 

yhteiskunnallisten normien uudistamista. Vaikka 2010-luvulla hiilen kulutuksen 

pieneneminen olikin ennennäkemättömällä tasolla, kun samaan aikaan uusiutuvan energian 

tuotantokapasiteetti oli merkittävässä kasvussa, vaaditaan lähitulevaisuudessa vielä 

enemmän, mikäli tavoitteet 50-55% pienemmistä päästöistä vuonna 2030 vuoden 1990 

tasoon verrattuna halutaan saavuttaa. Sama pätee hiilineutraaliuustavoitteeseen vuoteen 

2050 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksen mukainen hiilestä luopuminen vuoteen 2030 

mennessä on kuitenkin lähes varmasti mahdoton tavoite saavutettavaksi. Sen sijaan 

hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä on edelleen saavutettavissa ja EGD:n ansiosta 

lähempänä toteutumista, kuin aiemmin. Tavoitteet olisi helpompi saavuttaa 

myönteisemmällä suhtaumisella ydinvoimaan. Nykytilanteessa merkittävän 

lisäkapasiteetin rakentaminen on kuitenkin epätodennäköistä, yksittäisiä reaktoriyksiköitä 

lukuun ottamatta. Hiilestä irtautuminen tuleekin lisäämään lähivuosina maakaasun 

kulutusta. Energiamuotona se on toki vähemmän saastuttava, mutta omiaan lisäämään 

EU:n riippuvuutta Venäjän kaasutoimituksista.  

 

Yhteisen sävelen löytäminen ei kuitenkaan vielä ole selviö, kuten maakohtaiset 

tutkimukset EU:n sisällä osoittavat. Unionissa on niin sanotusti kahden kerroksen väkeä, 

joista toiset ovat valveutuneet ilmastotoimenpiteisiin ja pyrkivät kunnianhimoisesti 

kitkemään saastutuksen lähteitä valtionrakenteista, sekä yksityiseltä sektorilta vaihtelevin 

keinoin. Toinen puoli taas pyrkii säilyttämään olemassa olevan infrastruktuurin 

vaihteleviin syihin vedoten ja EU:n päätöksentekoa jarruttaen. Valveutuneilla jäsenmailla 

on visio tulevasta yhteiskunnasta ilman hiiltä, kun jarruttajat näkevät siinä pelkkiä 

ongelmia omille yhteiskunnilleen ja talouksilleen. On kuitenkin selvää, että hiilestä eroon 

pääsemiseksi EU tarvitsee kaikki jäsenmaansa seisomaan yhteisten päätösten takana.  
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