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Tiivistelmä
Suomi on sitoutunut EU:n yhteisiin alati tiukkeneviin päästövähennystavoitteisiin, jotka
vievät yhteiskuntaamme kohti energiamurrosta. EU:n puhtaan energian paketin myötä on
yhteisöenergia nousemassa myös meidän kansalliselle agendallemme. Tämän myötä uudenlaiset paikalliset energiayhteisöt kehittävät ja muodostavat hankkeita, joissa edistetään uusiutuvaa energiaa paikallisista lähteistä, kuten auringosta, tuulesta, biomassasta,
biokaasusta tai maalämmöstä. Kansalaiset yhteisrahoittavat, yhteiskehittävät ja operoivat yhdessä näitä uusiutuvan energian laitoksia. Suomi ei ole yhteisöenergian edelläkävijämaa, muttei myöskään perässä kulkija. Suomessa tyypillisin yhteisöenergianmuoto on
lämpöyrittäjyys. Uutena trendinä on maalämpöpumppujen asentaminen rivi- ja kerrostaloihin. Lisäksi meillä on muutamia esimerkkejä yhteisöenergiasta tuulivoiman, biokaasun
symbioosien, kylätalojen ja pilottien parissa.
Suomessa suurimpia esteitä yhteisöenergian tiellä on, että nykylainsäädäntö tukee isoja,
keskitettyjä toimijoita energia-alalla. Kansalaisryhmät törmäävät usein vahvaan lainsäädäntöön, valvontaan, kustannuksiin ja raskaaseen raportointiin perustaessaan uusiutuvan
energian tuotantolaitoksia sekä jakeluverkostoja tai -asemia. Aktiivisena energiakansalaisena oleminen on ollut vaikeaa etenkin kaupunkien kerrostaloasukkaille. Nykytilanteessa
taloyhtiöiden ei ole taloudellisesti kannattavaa hyödyntää yhteisellä aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua sähköä yleisten tilojen lisäksi myös yksittäisten asuntojen sisällä, sillä sähkö kulkee sähkömittarin kautta ja siitä joudutaan maksamaan siirtomaksut ja verot.
Nykyisellään uusiutuvaan sähköä naapuruston kesken (esimerkiksi omakotitaloalueella)
piensähköverkon perustaminen on käytännössä mahdotonta, sillä se on niin kallista ja
yhtä lainsäädännöllisesti erittäin vahvasti säädeltyä (yhtä tarkat kriteerit kuin isoilla verkkoyhtiöillä). Kotitalouksille tai taloyhtiöille ei ole nykyisellään taloudellisesti kannattavaa
myydä tuottamaansa aurinkosähköä sähköverkkoon, jos verkkoyhtiöllä ei ole kannattavaa
kompensointimallia käytössä. Yleisesti ottaen, uusiutuvaan energiaan liittyvän tukijärjestelmän heikkous on ollut sen lyhytkestoisuus ja poukkoilevuus. Tuet ovat olleet sidoksissa
lyhyisiin hallituskausiin ja niiden jatkuvuudesta ei ole ollut takeita.
Suomessa suurimpia ajureita yhteisöenergian osalta on, että kivihiiltä ei voida käyttää
energiantuotannossa vuoden 2029 jälkeen, jonka vuoksi nykyinen kivihiilen käyttö kaukolämmityksessä on korvattava (noin 20 % nykyisestä kaukolämmöstä on kivihiilipohjaista).
Uusiutuvaan energiaan liittyvä teknologinen kehitys toimii uusiutuvan yhteisöenergian
ajurina. Kun tekniikka kehittyy myös volyymit kasvavat esimerkiksi vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden osalta. Saatavilla olevat uusiutuvan energian tuet ja rahoitus edistävät yhteisöenergiaa. Vuosina 2020-2022 on taloyhtiöille ja omakotitalon asukkaille haettavissa Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskukselta (ARA) energia-avustusta. Vuonna
2020 voivat taloyhtiöt myös hakea avustusta sähköautojen latausinfrastruktuuriin. Vuosina 2018 – 2021 voivat kuluttajat muuntotukea liikenne- ja viestintävirastolta (Traficom)
bensa- tai dieselkäyttöisen auton muuntamisesta kaasukäyttöiseksi. Biokaasusymbiooseja
perustavat toimijat voivat hakea investointitukea, maatilan rakennusinvestointien tukea ja
syöttötariffia. Yhteisöenergiaa on mahdollista rahoittaa myös erilaisin lainoin, kuten vihreällä joukkovelkakirjalainalla tai taloyhtiöiden energiaremonttien yhteydessä vihreällä
rahoitusleasingsopimuksella ja perinteisellä yhtiölainalla.
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Yhteisöhenkeä löytyy Suomen maaseudulta kyläyhteisöistä ja harrastetoiminnasta. Myös
uudenlaista yhteisötoimintaa syntyy ideaalien (ympäristöarvot etenkin isoissa kaupungeissa) ja teknisten kokeilujen piirissä, jolloin alustana ovat myös internetin sosiaaliset
ympäristöt. Suomessa on myös osuuskunnille vahva perinne, joka on hyvä organisoitumismuoto myös yhteisöenergian hankkeissa. Yhteisöenergian osalta on nähtävillä useita
sitä edistäviä mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Nämä liittyvät EU-tason ja kansalliseen lainsäädäntöön, jotka ovat kehittymässä joko yhteisöenergian osalta tai liittyvät olemassa oleviin hiilidioksidin päästövähennyt tavoitteisiin. Lisäksi teknologinen kehitys
tulee mahdollistamaan lisää uusiutuvaa yhteisöenergiaa. Mahdollisuudet liittyvät myös
uusiutuvan energian yhdistelmäkäyttöön.
Tässä käsikirjassa annamme käytännöllisiä ja hyödyllisiä vinkkejä sekä neuvoja niille,
jotka haluavat edistää uusiutuvaa yhteisöenergiaa. Käymme läpi eri vaiheita, joita yhteisöenergian edistämisessä on sekä tarjoamme näihin ohjeita yhteisöenergian rakennuspalikoiden muodossa. Lisäksi käymme läpi uusiutuvan yhteisöenergian edistämisessä
Co2mmunity-hankkeessa käytettyä työkalua, nimittäin RENCOP-työskentelyä. Tästä esimerkkinä kuvaamme sitä työtä, joka hankkeessa on aiheen parissa tehty Uudellamaalla ja
Etelä-Pohjanmaalla.
Lopuksi, tuomme ensin esiin niitä virheitä, joita uusiutuvaan yhteisöenergiaan edistävän toimijan on syytä välttää. Suurimmat virheet ovat paikallisen tietotaidon ja kontekstin huomiotta jättäminen, epätasa-arvoinen hyötyjen sekä taakan jako toimijoiden kesken, passiivisuus, viivyttely, ylimielisyys ja käytännöllisyyden puute (niin viestinnässä
kuin teoissa). Sen jälkeen keskitymme niihin positiivisiin asioihin, joita kunnan edustajat
ja tavalliset kansalaiset voivat tehdä uusiutuvaa yhteisöenergiaa edistääkseen. Kunnanedustajat voivat aktiivisesti tukea kansalaisten prosesseja koordinoimalla näitä, tekemällä
aloitteita, järjestämällä tapaamisia, tarjoamalla tukea muun muassa lupa-asioissa, rahoituksessa ja raportoinnissa, viestimällä ja kampanjoimalla sekä inspiroimalla muita. Kansalaiset taas voivat tarttua uusiutuvan yhteisöenergian mahdollisuuksiin, joita muuttuva
lainsäädäntö ja rahoitus tarjoavat. He voivat olla aktiivisia edelläkävijöitä, teknisten kokeilujen toteuttajia uusiutuvan energian saralla. He ovat se lähtökohta, jonka sosiaalisissa
verkostoissa ja ruohonjuuritasolla tehtävällä aktiivisuudella uusiutuvan yhteisöenergian
ratkaisut mahdollistuvat ja heitä varten tämä käsikirja on kirjoitettu.

Summary (in English)
Finland has committed itself to EU’s tightening goals to diminish Co2-emmissions and
this will lead us towards energy transition. Due to EU’s winter package, community energy
is transposed also to our national agenda. This will lead to new local energy communities,
which will develop and set up projects to promote renewable energy from local sources,
such as solar, wind, biomass, biogas and geothermal heat. Citizens co-finance, co-develop
and co-operate these renewable energy plants. Finland is not at the forefront of community
energy, neither is it lagging behind. Most typical form of community energy in Finland
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is heat entrepreneurship. A new trend is to install geothermal heat pumps into terraced
houses and multiapartment buildings. In addition, we have some examples of community
energy among wind power, biogas symbiosis, village houses and pilots.
Biggest barrier in the way of community energy in Finland is that current legal structure
support big centralised operators in the energy field. Citizen groups often run into strong
regulation, surveillance, costs and heavy reporting in setting up renewable energy
production plants and distribution networks. It has been difficult to be a local champion
especially for the residents of multiapartment buildings of the cities. In current situation
it is not economically feasible to use the solar energy produced by a housing company on
a common system inside individual apartments as the electricity goes through individual
electric meters and individual apartment owners would need to pay grid fees and electricity
taxes. It is practically impossible to set up a small electricity network distributing renewable
electricity among neighbours (e.g. among private houses), as it is so expensive and heavily
regulated – the criteria are as stringent as for the big net operators. For the private
houseowners or housing companies it is currently not economically feasible to sell the
produced solar energy to electric network, unless the net operator has viable compensation
model at use. In general, the weakness of the financial support system of the renewable
energy has been the short-termed availability of financing. The subsidies have been tied to
the short governmental terms and there has been no certainty of their continuity.
One of the biggest drivers of community energy in Finland is the recently (2019) enacted
law according to which coal cannot be used in energy production after the year 2029.
Therefore, the current use of coal in district heating must be replaced (around 20 % of
the current district heating is fuelled by coal). The technological development related to
renewable energy serves as a driver for community energy. As the technology develops,
the volumes grow, e.g. related to alternate vehicle fuels. The financial support and other
financing currently available further community energy. Housing companies and owners
of private houses can apply energy aid from the Housing Finance and Development Centre
of Finland (ARA) in 2020-2022. Housing companies can also apply support for the charging
infrastructures of the electric cars. The consumers can also apply for conversion support
from the Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) to convert a petrol or
diesel driven car to gas driven between the years 2018 – 2021. The actors setting up biogas
symbioses can apply for an investment fund, a building investment fund for farms and a
feed-in tariff. In addition, community energy is possible to be financed by different types
of loans, such as green bonds or in connection to the energy renovations of the housing
companies with green leasing contracts or traditional company loan.

In this handbook we will provide practical and beneficial tips and advice to those, who
wish to promote renewable community energy. We will go through different phases of
promoting a community energy project and offer advice to these different phases in the
form of building blocks for the community energy development. We will describe the tool
used in the Co2mmunity-project to promote community energy, namely renewable energy
cooperative partnership (RENCOP). As examples, we will explain the work that has been
conducted in relating to this in two regions of Finland: Uusimaa and South Ostrobothnia.
In the final part of this handbook, we will first explain common mistakes that persons
wishing to promote community energy should avoid. The biggest mistakes are ignoring
local know-how and context, unequal distribution of the benefits and burdens among
actors, passiveness, stalling, arrogance and lack of practicality (in communication and
actions). Then we move on to those positive things, which the municipality representatives
and ordinary citizens can do to promote community energy. Municipality representatives
can actively support the processes of the citizens by coordinating them, making initiatives,
organising meetings, offering support on matter related to permits, financing and reporting,
communicating and campaigning and inspiring others. Citizens on the other hand can
grab on to the possibilities of renewable community energy, which are made available by
the changing legal structure and existing funding. They can be active frontrunners, the
promoters of the technical experiments in the field of renewable energy. They are the
starting point and in their social networks and in their grassroot level activity the solutions
of the renewable community energy are made possible and they are the very reason why
this handbook was written.

Community spirit can be found from the Finnish countryside among the village societies
and recreational activities. Also, new forms of community action are formed around ideals
(especially in the big cities) and technical experiments for which the platform can also be
the social networks of the internet. In Finland there is a strong tradition for cooperatives,
which is a good organisational structure also for the projects of community energy. There
are many foreseeable possibilities to advance community energy in the nearby future.
These possibilities are related to EU-level and national regulation, which are evolving in
connection to community energy or are related to the CO2-emmissions diminishing goals.
Furthermore, technological development will enable more renewable community energy.
The possibilities are also related to the integrated use of different renewable energies.
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Johdanto

1 Johdanto
Pitelet käsissäsi Suomen uusiutuvan yhteisöenergian käsikirjaa. Se on päivänpolttava puheenaihe, sillä yhteisöenergian esimerkkejä on tullut yhä enemmän esiin eri maissa, myös
Itämeren maissa ja täällä Suomessa. Yhteisöenergia on noussut EU:n asialistoille ja tieteellisiin keskusteluihin. Joissain maissa, kuten Tanskassa ja Saksassa, yhteisöenergia on ollut
erittäin keskeisellä sijalla energiajärjestelmän muutosprosessissa.
Tämä käsikirja tarjoaa sinulle katsauksen uusiutuvaan yhteisöenergiaan. Käsikirja on jaettu
kolmeen osaan. Ensinnäkin käymme läpi nykytilannetta liittyen uusiutuvaan yhteisöenergiaan Suomessa. Minkälaista uusiutuvaa energiaa ja uusiutuvaa yhteisöenergiaa meillä on
tällä hetkellä? Minkälaisia uusiutuvan yhteisöenergian ajureita ja esteitä yhteiskunnassamme on olemassa tällä hetkellä? Minkälaisia mahdollisuuksia meillä voisi olla, jos olisimme niihin halukkaita tarttumaan? Näihin kysymyksiin löydät vastauksia luvussa 2.
Toiseksi, olet varmastikin kiinnostunut niistä tavoista, joilla voit edistää uusiutuvaa yhteisöenergiaa. Mistä voin aloittaa? Kuinka voin inspiroida muita mukaan? Kuinka voimme rahoittaa yhteisöenergian projektin? Kuinka viemme eteenpäin projektia? Kuinka toimimme pitkällä aikavälillä ja uusiutuvan yhteisöenergian projektin jälkeen? Näihin hyvin
käytännöllisiin kysymyksiin tarjoamme vinkkejä ja vastauksia luvussa 3 yhteisöenergian
rakennuspalikoiden myötä. Lisäksi esittelemme kappaleessa uusiutuvaa yhteisöenergiaa edistävän rakenteellisen työkalun, nimeltään RENCOP (renewable energy cooperative
partnership eli uusiutuvan energian strategiset yhteistyökumppanit). Näitä RENCOP:eja
on tämän käsikirjan tuottaneessa Co2mmunity -hankkeessa saatettu käyntiin yhteensä
kahdeksassa maassa ja yhdeksällä alueella. Suomessa toimintaa on poikkeuksellisesti ollut kahdella alueella: Uusimaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Näin olemme saaneet katsauksen
kahteen hyvin erilaiseen maakuntaan: maaseutuvaltaiseen Etelä-Pohjanmaahan sekä kaupunkivaltaiseen Uusimaahan. Näistä esimerkeistä käy ilmi, että uusiutuvan yhteisöenergian hankkeita voi käytännössä laittaa liikkeelle hieman eri tavoin riippuen kohderyhmästä
ja toimintaympäristöstä. Näistä RENCOP esimerkeistä lisää luvussa kolme.
Lopuksi, oletpa sitten tavallinen kansalainen (ja edustat kenties kansalaisjärjestöä) tai
kunnan edustaja, sinua kiinnostavat varmastikin ne asiat, joita Co2mmunity -hankkeessamme olemme oppineet liittyen uusiutuvan energian edistämiseen ja kansalaisten aktivointiin. Viimeisessä luvussa neljä annamme vinkkejä, joiden avulla voit välttää pahimmat
virheet uusiutuvan yhteisöenergian projektin läpiviemisessä. Lisäksi, voit pohtia kanssamme ”Mitä minä voin tehdä - joko kunnanedustajana tai kansalaisena - edistääkseni
uusiutuvaa yhteisöenergiaa?”.
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| Esimerkiksi “Clean energy for all Europeans” paketti, joka tuli voimaan vuoden 2019 puolivälissä, pitää
sisällään yhteisöenergiaan tulevaisuudessa vaikuttavaa lainsäädäntöä. Minkälaisen muodon se maassamme saa, riippuu siitä, millä tavalla se saatetaan voimaan kansallisessa lainsäädännössämme. Esim. uudelleenlaadittu uusiutuvan energian direktiivi ottaa suoraan kantaa yhteisöihin todeten, että “Jäsenmaiden
tulisi pitää huoli siitä, että uusiutuvan energian yhteisöt otetaan yhtä lailla huomioon saatavilla olevissa
tukijärjestelmissä kuin suuret toimijat.” Lisäksi, direktiivi kannustaa toimenpiteisiin, jotka helpottavat
paikallisten uusiutuvan energian yhteisöjen yhdentymisen markkinoille. Tämä edesauttaisi muutosta kohti
hajautettuja energiajärjestelmiä. Kannattaa seurata sitä tapaa, jolla direktiivi saatetaan voimaan kansallisessa lainsäädännössämme. Lisätietoa energiaan liittyvästä mm. EU lainsäädännöstä ja strategioista tästä
linkistä: https://ec.europa.eu/energy/en/topics.
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1.1 Mitä on yhteisöenergia
“Yhteisöenergian (Community energy) hankkeet edistävät uusiutuvan energian
tuotantoa paikallisista lähteistä, kuten tuulivoimasta, biomassasta, vesivoimasta ja
maalämmöstä. Tämä tapahtuu paikallisyhteisöjen aktiivisen osallistumisen kautta.
Yhdessä kansalaiset yhteisrahoittavat, kehittävät yhdessä ja operoivat yhdessä uusiutuvan energian tuotantolaitoksia ja edistävät kestävää energian jakelua, kuten
paikallisia lämpöverkkoja ja biokaasun latauspisteitä. Viestinnän ollessa aktiivista,
päätöksenteon läpinäkyvää ja hyötyjen jakautuessa paikallisesti ovat yhteisöenergian projektit tyypillisesti hyvin hyväksyttyjä yhteiskunnassa. Näin ollen yhteisöenergian projektien edistäminen on erittäin lupaava keino lisätä uusiutuvaa energia Itämeren alueella” Co2mmunity (2017)
Yhteisöenergiassa on kyse paikallisista ihmisistä, jotka kerääntyvät yhteen ja tuottavat uusiutuvaa energiaa yhdessä. Siinä voidaan esimerkiksi yhdistää voimat naapurusten kesken
ja tuottaa aurinkosähköä kerrostalon katolla ja ei pelkästään yleisiin tiloihin, mutta myös
yksittäisiin asuntoihin. Se voi näyttäytyä kuntalaisina, jotka omistavat osakkeita paikallisesta tuulivoimalasta. Lisäksi nämä samat kuntalaiset voivat ajaa sähköautoja, joiden tarvitsema sähkö tuotetaan tällä paikallisella tuulivoimalla tai muulla paikallisesti tuotetulla
uusiutuvalla energialla. On hyvin todennäköistä, että kyläläiset ovat myös yhteishankkineet nämä sähköautot (ja saaneet rahallista säästöä) ja lisäksi ylimääräinen sähköauto on
hankittu yhteiskäyttötarkoitusta varten, jotta kaikissa perheissä ei tarvittaisi kahta autoa.
Yhteisöenergiaa edustaa pieni kylä, jossa hankkiudutaan eroon talokohtaisista öljykattiloista ja niiden sijalle tehdään pieni hakkeella lämpiävä yhteinen lämpöverkko. Se voi olla
pieni kyläyhteisö, joka vaihtaa paikallisen kylätalon öljykattilan joko hakekattilaan tai
maalämpöön ja kenties asentaa myös aurinkopaneeleja talon katolle. Tai se voi olla kyläläisiä, jotka kokeilevat asentaa mikro-CHP laitoksen tuottaakseen sähköä ja lämpöä pienelle naapurustolle tai esimerkiksi kylätalolle ja läheiselle koululle.
Uudelleenlaaditussa uusiutuvan energian direktiivissä kansalaisten energiayhteisöt tarkoittavat oikeudellista yksikköä, jotka pohjautuvat avoimeen ja vapaaehtoiseen osallistumiseen. Niiden mainitaan olevan itsenäisiä ja tehokkaasti toimijoidensa tai jäsentensä
hallitsemia. Nämä toimijat tai jäsenet sijaitsevat lähellä uusiutuvan energian projekteja,
joita tämä laillinen yksikkö omistaa ja kehittää. Näiden toimijoiden tai jäsenten tulee olla
luonnollisia henkilöitä, pk-yrityksiä tai paikallisia viranomaisia (kuten kuntia). Taloudellisen hyödyn sijaan niiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa ympäristöön, talouteen tai yhteiskuntaan liittyviä yhteisöllisiä hyötyjä toimijoilleen tai jäsenilleen tai toiminnan kohteena olevalle paikalliselle alueelle (EC 2019.)
Yhteisöenergian avulla vähennetään riippuvuutta ulkomaisista fossiilisista polttoaineista, lisätään omavaraisuutta ja ympäristöhyötyjä, annetaan valta paikallisille ihmisille,
edistetään pienen kokoluokan energian jakeluverkkoja sekä lisätään demokratiaa ja sosiaalisia hyötyjä. Yhteisöenergia on erittäin tärkeässä asemassa tulevassa energiamuutoksessa, jossa siirrymme perinteisistä keskitetyistä energiajärjestelmistä kohti hajautetumpaa energiamallia. Sinua varmasti kiinnostavat ne tavat, joilla yhteisöenergiaa voisi ottaa
käyttöön sinun omalla paikkakunnallasi?
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1.2 Uusiutuvan yhteisöenergian nykytilanne Suomessa
Muihin Itämeren maihin verrattuna Suomi sijoittuu yhteisöenergian asteikolla keskivälille (katso taulukko 1). Me emme ole edelläkävijöitä yhteisöenergian osalta, mutta emme
myöskään perässä kulkijoita. Suomella on vielä huomattavasti enemmän potentiaalia ottaa
käyttöön uusiutuvan yhteisöenergian ratkaisuja. Lisäksi lainsäädäntöämme tulisi huomattavasti päivittää, jotta ne tukisivat näihin liittyviä aloitteita.

Yhteisöenergian tilanne Itämeren maissa
Co2mmunity -hankkeessa analysoitiin yhteisöenergian tämän hetkistä tilannetta Itämeren
maissa. Tuloksena oli, että Tanska, Saksa ja Ruotsi näyttävät tietä yhteisöenergian hankkeillaan.
Nämä maat ovat perinteisesti vahvoja yhteisöenergian projekteja tuottavina maina. Suomella on
potentiaalia laajentaa toimintaa, mutta sillä on vähemmän selkeitä yhteisöenergian aloitteita.
Perässä kulkevista maista Viro ja Liettua edistyvät asian saralla. Sen sijaan Puola ja Latvia ovat
jäämässä jälkeen. Kuva 1 esittää näitä eroja.

Seuraavaksi teemme lyhyen katsauksen Suomen uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon. Tämä toimii taustatietona nykyiselle yhteisöenergian tilanteelle. Tämän jälkeen siirrymme itse ydinasiaan, jota haluamme edistää eli uusiutuvan yhteisöenergian tilanteeseen maassamme.

Uusiutuvan energian käyttö ja tuotanto maassamme
Vuonna 2018 sähkön kokonaiskulutus maassamme oli 87,5 TWh. Lähes 37 % tästä tuotettiin uusiutuvalla energialla (katso kuva 2). Puuperäiset polttoaineet ovat tärkein uusiutuvan energian lähde Suomessa. Niiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on 27 %.
Puuperäisten polttoaineiden tärkeys voidaan nähdä, kun verrataan niitä seuraavaksi tärkeimpään uusiutuvan energian ryhmään eli vesi- ja tuulivoimaan. Yhdistetty vesivoiman
ja tuulivoiman osuus on vain 5 % energian kokonaiskulutuksesta (Tilastokeskus 2018.)
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Kuva 1. Maakohtainen vertailu, joka perustuu rakenteellisten tekijöiden (contextual
factors) ja nykypolitiikan (current policies) vahvuuteen (Ruggiero, S. et al. 2019)

Kuva 2. Energian kokonaiskulutus Suomessa 20182 Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Nykypolitiikan lisäksi arvioitiin siis rakenteellisia tekijöitä. Nämä rakenteelliset tekijät pitivät
sisällään sosiokulttuurisen puolen ja asioita, kuten kansalaisaktivismi, sosiaalinen pääoma, käytettävissä oleva tulojen määrä, verotuksellinen riippumattomuus, sosiaalisten yritysten / osuuskuntien perinne, sähkön hinta ja poliittisten toimenpiteiden historia. (Ruggiero et al., 2019)
Taulukko 1. Yhteisöenergian tilanne Itämeren maissa

12

Öljy
22 %

2

| Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-795X. 2018,
Liitekuvio 1. Energian kokonaiskulutus 2018 Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2020]. Saantitapa:
http://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_kuv_001_fi.html
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Puupolttoaineiden tärkeä asema, esimerkiksi teollisuudessa ja energiantuotannossa, mustan lipeän osalta sekä pienen kokoluokan puunpoltossa, tulee hyvin esille kuvassa 3. Tässä kuvassa esitetään uusiutuvan energian käyttöä lähteittäin vuodesta 1970 vuoteen 2018
saakka. Puupolttoaineita lukuun ottamatta kaikki muut uusiutuvan energianlähteet ovat
käytöltään vielä suhteellisen pieniä, vaikkakin aurinkoenergian määrä on kasvanut 63 %
vuonna 2018 edellisvuoteen 2017 verrattuna (Tilastokeskus 2018.)
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Kuva 3. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1970–20183 Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Suomi on sähkön nettotuojamaa. Vuonna 2018 tuotettiin 67,5 TWh sähköä, joka on 2,5 TWh
enemmän kuin edellisenä vuonna (katso kuva 4). Kuitenkin kokonaisenergiankulutus oli
noin 87 TWh. Näin ollen noin 19,9 TWh kulutetusta sähköstä tai 22,8% tuotiin meille Ruotsista, Norjasta, Venäjältä ja Virosta. Sähkön kulutus on noussut vuodesta 1970 noin vuoteen
2005, jonka jälkeen se on ollut 80 ja 90 TWh:n välillä (Tilastokeskus 2018.)
Yksi kansallisen energiapolitiikkamme tavoitteista on ollut vähentää riippuvuutta tuontisähköstä. Yhteisöenergia voi osaltaan edesauttaa tämän tavoitteen saavuttamista.
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Kuva 5 Sähkön tuotanto energialähteittäin 20185

Kuva 6 Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 20186

Kuvassa 5 esitetään sähkön tuotantoa energialähteittäin Suomessa vuonna 2018. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetusta sähköstä vuonna 2018, 42 % oli vesivoimaa, 16 % tuulivoimaa ja lähes kaikki muu puupohjaisia polttoaineita (kuva 6). Vesivoimalla tuotettiin
sähköä 10 % vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtuu siitä, että vesivoiman määrä
vaihtelee vuosittaisen vesitilanteen mukaan. Tuulivoiman määrä taas kasvoi 22 % edellisestä vuodesta ja puupohjaisen sähkön määrä kasvoi 7 %. Lisäksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä lisääntyi edellisvuodesta hieman (Tilastokeskus 2018.)
Kuten näistä tilastoista huomataan, Suomen uusiutuvan energian käyttö on perinteisesti
pohjautunut puupohjaisiin polttoaineisiin ja vesivoimaan. Kuitenkin nousussa olevat ja tilaa valtaavat uusiutuvan energian lähteet ovat lämpöpumput, kierrätyspolttoaineet, polttonesteet ja tuulivoima.
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Kuva 4. Sähkön hankinta 1970 - 20184. Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

3

| Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-795X. 2018,
Liitekuvio 4. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1970–2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2020].

5

| Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5072. 2018, Liitekuvio 1. Sähkön tuotanto energialähteittäin 2018 Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2020]. Saantitapa:
http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_kuv_001_fi.html

Liitekuvio 5. Sähkön hankinta 1970–2018 Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2020]. Saantitapa: http://
www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_kuv_005_fi.html

6

| Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-5072. 2018, Liitekuvio 2. Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2018 Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_kuv_002_fi.html
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| Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-795X. 2018,
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Suomessa tyypillisin yhteisöenergian muoto löytyy lämpöyrittäjien parista. Lämpöyrittäjät
tuottavat lämpöä kaukolämpöverkon ulkopuolella oleviin kohteisiin hyödyntäen puupohjaista biomassaa. Toinen uusi ja nouseva yhteisöenergian muoto on maalämpöpumppujen
asentaminen kerros- ja rivitaloihin. Lisäksi meillä on joitain yksittäisiä esimerkkejä, joissa
ihmisryhmät (kyläläiset, kansalaiset) ovat ryhtyneet uusiutuvan energian tuottajiksi ostamalla osakkeita tai olemalla mukana energiaosuukunnassa, joka tuottaa tuulivoimaa tai
biokaasua. Ekokylistä tai ekologisista naapurustoista löytyy muutama esimerkki yhteisistä hakkeella lämpiävistä lämpöverkoista. Kyläyhdistykset ovat myös aika ajoin korvanneet
vanhat öljykattilansa uusiutuvalla energialla, esimerkiksi maalämmöllä tai hakekattilalla
tai asentaneet aurinkopaneeleja talojen katolle. Lopuksi, meillä on joitain yhteisöenergian
alaan meneviä pilotteja, jotka näyttävät suuntaa ja demonstroivat niitä tapoja, joilla yhteisöenergiaa voitaisiin edistää, jos lainsäädännöllinen ja taloudellinen kehys olisi suosiollisempi.
Suomessa erilaiset energiaosuuskunnat (ja osakeyhtiöt) saivat alkunsa 1990-luvulla öljyn
hintojen noustessa. Öljyn hinnannousu lisäsi merkittävästi rakennusten korjausinvestointeja. Näin ollen oli halvempaa järjestää lämmitys esimerkiksi lämpöyrittäjämallia käyttäen
(Motiva 2010; Lumituuli Oy:n nettisivut 27.11.2019).
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Kuva 7. Lämpöyrittäjäkohteiden määrä maakunnittain vuonna 2019. (Lähde: Työtehoseura).

Lämpöyrittäjät
Suomessa uusiutuvan energiantuotanto on perinteisesti siis vahvasti nojautunut puuperäisten polttoaineiden käyttöön, kuten edellisessä kappaleessa osoitettiin. Tämä näkyy
myös yhteisöenergian puolella, sillä perinteisesti meillä suuri osa energiaosuuskunnista
liittyy nimenomaan puupohjaista biomassaa käyttäviin ratkaisuihin.
Lämpöyrittäjyys on suomalainen erityispiirre bioenergian saralla. Se on pienimuotoista yritystoimintaa, jossa lämpöyrittäjä (tai ryhmä lämpöyrittäjiä) myy asiakkaille lämpöä
puiden tai hakkeen sijaan ja saa maksun toimitetuista megawateista. Tämä uudenlainen
yritysmalli syntyi Suomen maaseudulla 1990-luvulla. Maatilalliset alkoivat tuolloin tuottaa puuperäisistä polttoaineista lämpöä. Ensi alkuun he toimittivat lämpöä kouluihin ja
vanhainkoteihin. Myöhemmin liiketoiminta laajeni kunnallisen kaukolämmön suuntaan ja
lämmön jakeluun teollisia prosesseja varten (Ylkänen 2016.)
Lämpöyrittäjien asiakkaita voivat olla kunnat tai valtio tai yksityisen sektorin edustajat.
Lämpöyrittäjän liiketoimintamalli vaihtelee yksityisyrittäjästä yrittäjärenkaisiin, osuuskuntiin ja osakeyhtiöihin. Yleensä lämpöyrittäjä ostaa polttoaineen, käyttää ja huoltaa
lämpölaitosta sekä saa tuloja tuotetusta lämmöstä. Usein lämpöyrittäjä myös investoi lämpölaitokseen ja on sen omistaja (HECSO:n nettisivut 11.12.2019; Ylkänen 2016; Tuohiniitty
2017.)
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Vuonna 2001 osakeyhtiöt ja osuuskunnat hallinnoivat 53% kaikista lämpöyrittäjien laitoksista. Lämpölaitoksia operoivia yrittäjärenkaita oli 9 %. Noin 1/3 lämpöyrittäjistä oli yksityisyrittäjiä. Näin ollen kaksi kolmasosaa lämpöyrittäjistä tuottivat yhdessä uusiutuvaa
yhteisöenergiaa (katso taulukko 2). Kuvasta 7 näkyy vuoden 2019 toiminnassa olleiden
lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten alueellinen jalkautuminen maakunnittain.

Yhtiömuoto
Yrittäjä
Yrittäjärengas
Osuuskunta
Osakeyhtiö
Muu
Yhteensä

Lämpölaitokset
kpl
%
163
36
40
9
93
20
151
33
8
2
455
100

Kattilateho
%
26
5
25
42
2
100
250,1 MW

Kattilateho keskimäärin
MW
0,40
0,28
0,68
0,69
0,74
0,55

Taulukko 2. Lämpölaitosten lukumäärä ja käytössä oleva kattilateho yhtiömuodoittain vuoden 2001 lopussa (Solmio ja Alanen 2010 Motiva 2010 mukaan)
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Maalämpöpumppujen käyttö rivi- ja kerrostaloissa

Isoista biojätepuolen toimijoista poiketen maatilapuolella on tietty määrä tuottajia, jotka
käyttävät maatalouden sivuvirtoja syötteinä biokaasun tuotannossa ja nämä ovat kiinnostuneempia tekemään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kuin pelkästään biojätepohjaiset tuottajat (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, 10.1.2020). Maatilapuolella on Suomessa
muutamia esimerkkejä yhteisöenergiasta, kuten Jepua biokaasu ja Palapuro symbioosi (lisätietoa Palapuro symbioosista nettisivuilta: https://palopuronsymbioosi.fi/). Jepuan biokaasutapausta käsitellään alaluvussa 2.2. sivulla 29.

Pienrakentajat ovat Suomessa olleet kiinnostuneita maalämmöstä jo vuosia. Uutena trendinä on kuitenkin vaihtaa kaukolämpö maalämpöpumppuun kerrostaloissa ja rivitaloissa.
Vuosina 2015-2016 yhteensä 150 rivi- ja kerrostaloa ovat vaihtaneet kaukolämmön maalämpöön Suomessa (Tekniikka ja talous 2017.) Yleisesti ottaen maalämpöpumppujen määrä on kasvanut nopeasti Suomessa (katso kuva 8). Tätä nopeaa kasvua on joskus kuvattu
“maailmanennätysvauhdiksi” (Gebwell 2020).
Virallisia tilastoja ei ole olemassa kokonaisuudessaan niiden rivi- ja kerrostalojen osalta,
jotka ovat vaihtaneet muun lämmitysjärjestelmän, kuten kaukolämmön, öljykattilan tai
suoran sähkölämmityksen maalämpöpumppuun. Kuitenkin, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU arvelee, että kerrostaloja on vaihtanut vuosien 2014-19 aikana maalämpöön
tai poistoilmalämpöpumpun ja maalämpöpumpun yhdistelmään noin 1000 kpl. Lisäksi
näiden kuuden vuoden aikana arvellaan maalämpöön vaihtaneiden rivitalojen määrän olevan noin 5000 kpl (Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU 14.1.2020.)
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Kuva 8. Maalämpöpumppujen lukumäärän sekä sähkön ja kevyen polttoöljyn hinnan kehitys 19762015. Lähde: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry ja Energian hinnat, Tilastokeskus. SVT (2016).

Muutamia biokaasusymbiooseja maatilallisten tai kyläläisten kesken
Suomessa suurin osa biokaasusta tuotetaan jätteistä ja lietteistä. Näin ollen biokaasulaitokset sijaitsevat usein kaatopaikkojen yhteydessä tai muilla vastaavilla alueilla lähellä syötteen syntypaikkaa (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, 10.1.2020.) Usein biokaasua tuotetaan
ja jaellaan voittoa tavoittelevien energia-, vesi- tai jäteyritysten toimesta. Ja biokaasun
käsittely- ja tuotantolaitoksen omistajakunta voi olla kunta tai kuntaryhmä. Vuonna 2018
biokaasulaitoksista isoja yhteiskäsittelylaitoksia oli 30 kpl, lietemädättämöjä 18 kpl, teollisuuden biokaasulaitoksia 5 kpl, kaatopaikkakaasukeräyspaikkoja 33 kpl ja maatilatason
biokaasulaitoksia 20 kpl.
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Yksittäisiä esimerkkejä tuulivoiman, ekokylien, kylätalojen ja pilottien parissa
Tarkkaan etsittäessä on mahdollista löytää yksittäisiä tapausesimerkkejä yhteisöenergiasta tuulivoiman, ekokylien ja kylätalojen parista. Lisäksi muutamia ratkaisuja pilotoidaan,
joita voidaan pitää esimerkkeinä yhteisöenergiasta. On tyypillistä, että nämä pilotoitavat
ratkaisut kytkeytyvät tutkimus- ja kehityshankkeisiin.
Tuulienergian parista hyvä esimerkki yhteisöenergiasta on Lumituuli, joka on suomalainen menestystarina yhteisöllisestä mukanaolosta ja joukkorahoituksesta (lisätietoa tästä hyvästä esimerkistä löytyy alaluvussa 2.3. sivu 29). Toisen tyyppistä yhteisöenergiaa
on löydettävissä kyläyhdistysten omistamien kylätalojen parista tai harrasteyhdistysten
(kuten urheiluseurojen) omistamista kiinteistöistä (seuramajat yms.), joihin on asennettu uusiutuvaa energiaa ja korvattu öljykattiloita. Tämän tyyppisiä esimerkkejä löytyy esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan alueelta.
Suomessa on joitain ekokyliä tai satunnaisia ekokortteleita, joilla on uusiutuvaan energiaan perustuva yhteinen lämmitysjärjestelmä. Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt ry
(SKEY) listaa 16 ekokylää ja näistä vain kaksi mainitsevat yhteisen lämmitysjärjestelmän
nettisivuillaan, nimittäin Kangasalan Yhteiskylä ja Kurjen tila (SKEY 18.1.2020; Kangasalan Yhteiskylä 18.1.2020; Kurjen tila 18.1.2020). Lisäksi vielä kunnianhimoisempi yhteisöenergian kokeilu toteutettiin Kempeleellä, jonne perustettiin Kempeleen ekokortteli, jossa
sähköä ja lämpöä tuotettiin mikro-CHP -laitoksessa ja jaettiin kymmeneen omakotitaloon
kantaverkon ulkopuolella.
Lisäksi, meillä on muutamia pilotteja, joissa testataan uusiutuvaa yhteisöenergiaa ja jotka
ovat kytköksissä tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Tällainen esimerkki on Tampereella
As Oy Tampereen Pohjolankatu 18-20, johon on asennettu monenlaista uusiutuvaa energiaa (Lisätietoa: https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ensimmaisena-suomessa-tamperelainen-kerrostalo-aikoo-myyda-kaukolampoa-sahkolaitokselle-23940592/).
Lisäksi,
esimerkiksi Helsingissä on pilotoitu aurinkoyhteisön hyvityslaskentaan liittyvää tietotekniikkapalvelua (lisää tästä tapausesimerkistä luvussa 2, sivulla 25). Nämä pilotit näyttävät
niitä mahdollisuuksia, joita yhteiskunnassamme on nousemassa esiin ja jotka ovat mahdollisia lainsäädännön muuttuessa ja taloudellisen kehyksen parantuessa suosimaan tämänkaltaisia aloitteita.
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2 Yhteisöenergian toimintakehykset Suomessa
Seuraavaksi luomme katsauksen erilaisiin toimintakehyksiin, joiden parissa maassamme
toimitaan. Nämä määrittelevät nykytilannetta sekä tulevaa toimintakenttää, joiden puitteissa ’energiakansalaiset’ eli aktiiviset yhteisöenergian tuottaja-kuluttajat voivat toimia. Ensinnäkin, tuomme esiin yhteisöenergian esteitä ja ajureita neljän ulottuvuuden
kautta eli kuvailemme yhteisöenergiaan liittyvää taloudellista, lainsäädännöllistä, sosiaalista ja kulttuurista kehystä alaluvussa 2.1. Yhteisöenergian esteet ja ajurit pohjautuvat
a) Co2mmunity-hankkeessa toteutettuun tieteelliseen työhön, b) asiantuntijakeskusteluun ja työpajaan, joka järjestettiin Etelä-Pohjanmaan asiantuntija RENCOP tapaamisessa
(järjestettiin 24.9.2018) liittyen yhteisöenergian esteisiin ja ajureihin sekä maakunnassa
että laajemmin Suomessa ja c) muihin tekstissä viitattuihin lähteisiin.
Toiseksi, tuotuamme esiin nuo nykyiset kehykset, joiden parissa uusiutuvan yhteisöenergian osalta toimitaan Suomessa, luomme katsauksen niihin mahdollisuuksiin, joita meillä
Suomessa on yhteisöenergian edistämiseksi alaluvussa 2.2. Lisäksi käytännönläheiset olemassa olevat tapausesimerkit näyttävät meille tietä yhteisöenergiaan liittyvän lainsäädännön muuttuessa sille suosiollisempaa suuntaan niin EU kuin kansallisella tasolla.

2.1 Uusiutuvan yhteisöenergian esteet ja ajurit Suomessa
Taloudellinen kehys
Este ja ajuri: Sähkön hinnan kehitys
Sähkönhinta koostuu kolmesta osasta: energian hinnasta, siirtomaksusta ja veroista.
Jokainen näistä on noin kolmannes koko sähkön hinnasta. Toki näiden hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen myötä (Energiavirasto 2019.)
Sähköä ostava kuluttaja ei voi vaikuttaa siirtomaksuihin tai eduskunnan säätämiin
veroihin, jotka muodostavat noin 2/3 sähkön hinnasta. Paikallinen verkkoyhtiö määrittää siirtomaksun tai verkkomaksun ja siihen ei voi kuluttaja vaikuttaa vaan on maksettava sille verkkoyhtiölle, jonka alueella sijaitsee. Ainoa sähkön hinnan osuus, johon
kuluttaja voi vaikuttaa on itse sähköenergian hinta, sillä sähkösopimukset voi kilpailuttaa. Mutta tämä on siis vain noin kolmasosa koko sähkön hinnasta (Energiavirasto
2019; Taivalantti, 2016).
2000 -luvulla sähkön hinta on ollut suhteellisen matala Suomessa, kun sitä vertaa
yleiseen Eurooppa-tason kehitykseen. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi on sähkön hintaa pyritty pitämään matalalla tasolla. 2010-luvulla kuitenkin on
EU:n vahva energia- ja ilmastopolitiikan ohjaus alkaneet muuttaa taloudellista kehystä ja myös ympäristöarvot ovat alkaneet vaikuttaa sähkön hintaan (Taivalantti, 2016.)
Vaikkakin sähkön hinta on nousussa, on ostovoimaan suhteutettu sähkön hinta vielä
verrattain matala muihin EU-maihin verrattuna (Energiauutiset 22.5.2019)
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Este ja ajuri: Sähkön siirtomaksut
Kuten jo todettiin, kolmasosa sähkön hinnasta muodostuu siirtomaksuista. Yksi ongelma, johon siirtomaksut liittyvät on lainsäädännöllinen este, joka estää taloyhtiöitä käyttämästä yhteisen aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä taloudellisesti
kannattavalla tavalla yksittäisten asuntojen sisällä, sillä tuolloin joudutaan maksamaan myös sähkön siirtomaksut ja verot. Tästä lisää kohta seuraavissa lainsäädännöllisissä esteissä.
Toisaalta nämä isoiksi koetut sähkön siirtomaksut ovat usein erittäin vahvana motivaattorina kansalaisille, jotka näitä välttääkseen haluavat asentaa omaa uusiutuvan
energian tuotantoa. Osa aktiivisista kansalaisista eivät luota energiayhtiöihin, eivätkä
halua olla niistä riippuvaisia (Smart energy transitions 2019, osa 2/5.) Co2mmunity
-hankkeessa Etelä-Pohjanmaalla toteutetuissa aurinkosähkön yhteishankinnoissa ja
aurinkoenergiailloissa oli ilmeistä, että suurinta osaa asiasta kiinnostuneita motivoi
oman aurinkosähkön tuotannossa juuri sähkönsiirtomaksujen välttäminen.

Este ja ajuri: Uusiutuvaan energiaan liittyvä teknologinen kehitys ja sen vaikutus hintoihin
Uusiutuvaan energiaan liittyvän teknologian kehitys vaikuttaa niihin olosuhteisiin,
jonka puitteissa on mahdollista laajentaa uusiutuvaa yhteisöenergiaa yhteiskunnassamme taloudellisesti kannattavalla tavalla. Uusiin teknologioihin liittyy omat
riskinsä, voi olla alun käynnistysvaikeuksia ja teknologia ei aina toimi. Esimerkiksi
biokaasun laajempi käyttö vaatisi markkinat ja käyttäjäkunnan. Kun teknologiat kehittyvät, niiden tarjoamat hyödyt kasvavat, sillä silloin saavutetaan suuremman teollisuuden hyödyt. Esimerkiksi Kiinasta tuotujen aurinkopaneelien hinnat ovat laskemassa. Ongelmana tässä uusiutuvien energioiden nopeassa kehittymisessä on myös
se, että on vaikea päättää ajankohta, jolloin on järkevintä tehdä investointipäätös.
Lisäksi uusiutuvien liikennepolttoaineiden osalta on olemassa monia vaihtoehtoja,
kuten biokaasu, sähkö ja uusiutuva diesel, tämä estää volyymien kasvun ja hintojen
laskun (E-P RENCOP 24.9.2018.)

Este ja ajuri: Saatavilla olevat tuet ja rahoitus
Tu e t
Suomessa uusiutuvan energian hankkeille saatavilla olevat tuet ovat tyypillisesti suosineet isoja toimijoita ja suuria asennuskokoluokkia. Tukijärjestelmän heikkous on
ollut se, että se on ollut sidoksissa toimintapolitiikkaan, jota on tehty lyhyiden hallituskohtaisten tavoitteiden pohjalta. Tukia on ollut tarjolla vain lyhyeksi aikaa kerrallaan ja niiden jatkuvuudesta ei ole ollut mitään takeita.
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Aurinkoenergia ja maalämpöpumput
Ihan viime aikoina eli vuoden 2019 lopulla, taloyhtiöille ei ole ollut tukia
tarjolla yhteisen uusiutuvan energian järjestelmän, kuten maalämpöpumpun tai aurinkoenergian, asentamiseen. Yksityisille kotitalouksille ainut
rahallinen tuki aurinkoenergian tai maalämpöpumpun yhteydessä on ollut kotitalousvähennys, jossa työn osuuden kustannuksia on voitu vähentää verotuksessa tietyin rajoittein. Tätä on ollut relevanttia esimerkiksi aurinkoenergian yhteishankintojen yhteydessä. Ainoa poikkeus tähän on ollut
asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tuki erityisryhmille, kuten vanhuksille (yli 65-vuotiaille) ja kehitysvammaisille (ARA 2020). Investointituki erityisryhmille vaihtelee 15 – 50 % välillä tiettyjen kriteerien ja
vaadittavien muutosten määrän mukaisesti (ARA 2019). Vuoden 2020 alusta lähtien taloyhtiöille ja kotitalouksille on uudenlaista tukea tarjolla, jotka tietyin rajoituksin mahdollistavat myös aurinkoenergiaan ja maalämpöpumppuihin liittyvät investoinnit. Lisää tästä alaluvussa 2.2. sivulla 28.
Yleishyödyllisiin investointeihin on ollut ja on edelleen mahdollista esimerkiksi
kyläyhdistysten ja harrastusyhdistysten hakea investointitukea yleishyödylliseen hankkeeseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian investoimista yhteisomisteiseen rakennukseen, kuten kylätaloon tai kerhotaloon.
Tukea voi hakea paikalliselta Leader -ryhmältä ja tarjolla olevan tuen määrä
on hyvä tarkistaa paikallisesti. Tämän tyyppisellä rahoituksella on esimerkiksi korvattu öljykattiloita maalämpöpumpuilla ja asennettu aurinkopaneeleja.
Useat kansalaisjärjestöt ovat rajattu Business Finlandin tukien ulkopuolelle
Taloyhtiöt ovat rajattu Business Finlandin uusiutuvan energian investointituista ulkopuolelle. Tahot, jotka näitä tukia voivat saada ovat yrityksiä ja
yhteisöjä, kuten kuntia, seurakuntia ja säätiöitä. Taloyhtiöiden lisäksi tukien ulkopuolelle on rajattu myös asuinkiinteistöt ja maatilat (poikkeuksena
hankkeet, joissa hanketta toteutetaan maatilatoimintojen yhteydessä, mutta
syntynyt energia käytetään maatilatoimintojen ulkopuolella). Yrityksille tukia on olemassa tietyin rajoituksin ja tukiprosentit vaihtelevat 10 – 30 % välillä (tuettavat hankkeet pitävät sisällään biokaasun, puuperäisen biomassan,
mikro-CHP:n, lämpöpumput, pientuulivoiman ja vesivoiman pientuotannon)
(Business Finland 2020.)
Maatilat: biokaasu, aurinkoenergia
ELY-keskus (Ruokavirasto) on tukenut energiantuotantoon liittyviä investointeja ja tukijärjestelmä on ollut voimassa 2019 vuoden loppuun. Tietyin rajoituksin tukea on ollut mahdollista saada 40 %.
Biokaasuun liittyvät tuet pitävät sisällään syöttötariffin (Energiavirasto hallinnoi), investointituki (Työ- ja elinkeinoministeriö hallinnoi) ja maatilako-
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koluokan rakennusinvestointientuen (Maa- ja metsätalousministeriö hallinnoi) (Motiva 2020). Lisätietoa näistä löytyy seuraavasta lähteestä: https://
www.motiva.fi/files/5160/Biokaasun_tukiratkaisut.pdf
Tuulivoima ja energiaviraston preemiojärjestelmä
Vuoden 2017 lokakuun jälkeen uusia tuulivoimaloita ei ole otettu tuulivoiman syöttötariffin piiriin, mutta jo hyväksytyt tuulivoimalat saavat tukea 12 vuoden ajan. Tuulivoiman syöttötariffi takaa tuottajalle 83,50 euron hinnan per MWh (Tekniikka ja talous 12.9.2019)
Energiaviraston hallinnoimaa preemiojärjestelmä taas perustuu hankintakilpailutukseen, jossa edistettiin uusiutuvan energian tuotantoa Suomessa. Tätä tukea maksetaan vain niille hankkeille, jotka menestyivät vuonna 2018 järjestetyssä hankintakilpailussa (Energiavirasto 2020.)
Vaihtoehtoiset liikennepolttoaineet ja niihin liittyvä infrastruktuuri
Taloyhtiöt voivat hakea ARA:lta tukea sähköautojen latausinfrastruktuuriin vuonna 2020 (ARA 2020). Lisätietoa: https://www.ara.fi/latausinfra-avustus Toisaalta kuluttajat voivat hakea muuntotukea
Traficom:ilta bensa- tai dieselkäyttöisen auton muuntamisesta kaasukäyttöiseksi (Lisätietoa: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki) Tuki on voimassa vuosien 2018 -2021 aikana ja tuki auton muuntamiseksi kaasukäyttöiseksi on 1000 € (Traficom 2020; Bioenergia ry 2019.)

Vihreät joukkovelkakirjalainat eli Green Bonds
OP Yrityspankki Oyj on osuuskuntapohjainen, asiakkaidensa omistama ja sisältää 156
yhteistyössä toimivaa pankkia. Helmikuusta 2019 se on tarjonnut vihreitä joukkovelkakirjalainoja eli ”green bonds” seuraavanlaisiin käyttötarkoituksiin: uusiutuva energia, energiatehokkuus, ympäristöystävällinen rakentaminen, saastumisen ehkäiseminen ja valvonta (sis. kestävä vesihuolto), kestävä maankäyttö ja puhdas liikenne
(OP 2019; OP 2018.) Yhteisöenergian rahoittamisessa tämä on uraauurtavaa Suomessa.
Näistä tietyt kategoriat liittyvät enemmän uusiutuvaan yhteisöenergiaan, nimittäin uusiutuva energia, ympäristöystävällinen rakentaminen ja puhdas liikenne. Tarkemmin ottaen kategoria uusiutuva energia pitää sisällään
maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian, vesivoiman ja jätteestä energiaksi
-ratkaisut. Ympäristöystävällinen rakentaminen (kategoria, joka on taloyhtiöiden
kannalta kiinnostava) pitää sisällään päivitetyt jälkiasennukset, rakennusten korjaukset ja kunnostamiset, jotka johtavat parempaan energiatehokkuuteen tai vähentävät energian käyttöä. Puhdas liikenne sisältää sähköautot ja niihin liittyvän
infrastruktuurin. Vihreiden joukkovelkalainakirjojen yhteissuuruus in 500 mil-
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joonaa euroa ja laina-aika viisi vuotta. Vihreiden joukkovelkakirjalainojen lisäksi OP:llä on tarjolla energiaremonttien yhteydessä myös vihreitä rahoitusleasingsopimuksia ja perinteisiä yhtiölainoja (OP 2019; OP 2018; Energiaremontti 2020).
Koko pankkiala Suomessa on kiinnostunut esimerkiksi vihreistä asuntolainoista
(Green Building Council Finland 2018), joten koko Suomen pankkialaa ja eri pankkien
mahdollisesti myöntämiä vihreitä joukkolainoja ja niiden ehtoja kannattaa seurata.

2.1
TALOYHTIÖ PILOTOI HYVITYSLASKENTAMALLIA
ja näyttää tietä lainsäädännöllisestä
esteestä ylipääsemiseksi

Lainsäädännöllinen kehys
Este: Nykyinen sähkön mittauksen lainsäädäntö ja suurien verkkoyhtiöiden vahva asema
Nykyinen sähkön mittaukseen liittyvä lainsäädäntö estää monia taloyhtiöiden asukkaita hyödyntämästä yhteisen aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä omissa
asuinnoissaan (Ruggiero et al. 2019). Suomessa nettomittarointi ei ole perinteisesti ollut käytössä. Taloyhtiöissä ongelmana on ollut, että jokaisella asunnolla on oma
sähkömittarinsa. Sähkömarkkinalaki edellyttää tätä, jotta loppukäyttäjä voi halutessaan vaihtaa sähkötoimittajaa (Finlex 2013). Jos siirretään taloyhtiön yhdessä omistamasta aurinkosähköjärjestelmästä sähköä asukkaiden omaan käyttöön yksittäisten
huoneistojen sisälle, on tällöin maksettava siirtomaksut ja sähköverot. Tämä estää
huoneistojen asukkaita hyödyntämästä yhteisellä aurinkosähköjärjestelmällä tuotettua sähköä taloudellisesti kannattavalla tavalla.
Ongelma on syvempi kuin vain taloyhtiöiden tapaukset. Sähkön jakelu on nykyisellään
kallista, jollei sitä jaella yhteisellä kiinteistöllä tai kiinteistöryhmällä. Esimerkiksi, jos
naapurukset omakotitaloalueella haluaisivat perustaa sähkön pienverkon keskenään,
he törmäisivät vahvaan lainsäädäntöön ja joutuisivat täyttävään samat kriteerit kuin
isot verkko-operaattorit. Tämä onkin yleisesti ottaen hyvin tehokkaasti estänyt uusiutuvan yhteisöenergian mikroverkkojen syntymisen naapuruston kesken Suomessa.
Taloyhtiöiden ja omakotitalojen asukkaiden on mahdollista myydä ylijäävä uusiutuva
energia (esimerkiksi aurinkosähkö) verkkoon. Mutta tähän asti siitä saatava rahallinen kompensaatio on ollut todella pieni, vain energian hinta (eli 1/3 koko sähkön hinnasta, esimerkiksi 6 senttiä/kWh) ja tämän vuoksi näiden ryhmien on ollut taloudellisesti kannattamatonta tuottaa aurinkosähköä yli oman tarpeen.

Yksi suurimmista lainsäädännöllisistä esteistä yhteisöenergian tiellä Suomessa liittyy sähkön
mittaukseen liittyvään ongelmaan taloyhtiöissä. Taloyhtiöiden on taloudellisesti kannattamatonta käyttää yhteisen aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa aurinkosähköä asukkaiden
omien huoneistojen sisällä, sillä nykylainsäädäntö edellyttää tuolloin sähkön siirtomaksujen
ja verojen maksamista.
Uudenlaista energian internet-palvelua eli hyvityslaskentamallia pilotoitiin helsinkiläisessä
asunto-osakeyhtiössä As. oy Haapalahdenkatu 11:sta (hankeaika oli vuosina 2017 – 2019) (Finsolar 2020.)
Tämän pilotin myötä taloyhtiön oli mahdollista kannattavasti käyttää yhteisesti tuottamaansa
aurinkosähköä yhteisten tilojen (kuten valaistus, hissi) lisäksi asukkaiden omissa asunnoissa.
Nämä asukkaat hyötyivät pienentyneistä sähkölaskuista. Käytössä olleen internetpalvelun ansiosta oli mahdollista seurata yksittäisten asuntojen energiankulutusta ja jakaa aurinkoenergia
osakkeiden omistussuhteessa asunnoille sekä vähentää osuudet asuntojen ostosähkön määrästä
(Finsolar 2020.)
Aurinkovoimala tuottaa 10 kWh
Asuntojen
sähkömittarit

Aurinkovoimalan
10 kWh:n
tuotosta
kiinteistösähköön
kuluu 4 kWh

Taloyhtiön mittari

Sähkökeskus

Taloyhtiön
hissit, valot,
pesutupa,
yhteissauna jne

Taloyhtiön
kiinteistöverkko

Kuva:
Karoliina Auvinen
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Verkkoyhtiö jyvittää laskennallisesti
aurinkovoimalan 10 kWh tuotosta
asunnoille 6 kWh
Kiinteistöverkon
liityntäpiste
jakeluverkkoon

Verkkoyhtiön
jakeluverkko

Lisätietoa Co2mmunity nettisivujen yhteisöenergian tapausesimerkeissä:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
Lisätietoa suomeksi Finsolarin nettisivuilla:
https://finsolar.net/pilottitaloyhtio-as-oy-haapalahdenkatu-11/

Aurinkosähköä
ei kulje
jakeluverkkoon,
koska taloyhtiön
ja asuntojen
kulutus
yht. 20 kWh
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Ajuri: Uusia mahdollisuuksia syntymässä isojen verkko-operaattorien keskuudessa
Myös isojen verkko-operaattorien parista löytyy yrityksiä, jotka pilotoivat hyvityslaskentamalleja taloyhtiöissä ja naapurusten kesken, kuten Caruna, Oulun energia ja siirto Oy ja Helen sähköverkkoyhtiö (Finsolar 2019). Oulun energia ja siirto Oy sekä Helen
sähköverkkoyhtiö ovat pilotoineet taloyhtiöitä. Caruna Oy on taas pilotoinut ”energia
yhteisöä” valitsemalla soveltuvan muuntopiirin Karunan kylässä, Sauvossa. Yhteisön
jäseniä olivat yksi pientuottaja ja kolme kuluttajaa. Caruna Oy testasi myös älypuhelimen ”energiayhteisö” -sovellusta, tarkoituksenaan helpottaa järjestelmän seurattavuutta. Suurten verkko-operaattorin palvelut ovat siis muutoksessa. Kannattaakin
kysyä oman alueen verkko-operaattorilta ajankohtaa, jolloin he voivat tarjota hyvityslaskentapalvelua (Auvinen, K. 2019; Nousiainen, M. 2019; Kylli, M. 2019; Ahlnäs, S.
2019)
Este: Valvontaan liittyvä byrokratia ja raportointi
Etelä-Pohjanmaan asiantuntija RENCOP tapaamisen (24.9.2018) keskusteluissa uusiutuvan yhteisöenergian tiellä mainittiin siihen liittyvän raportoinnin raskaus. Tämä
voi tavallisten kansalaisten osalta olla liian työlästä ja estää heitä ryhtymästä uusiutuvan yhteisöenergian hankkeisiin. Esimerkiksi yhteisön omistamaa biokaasun latausasemaa seurataan yhtä tiukasti kuin isompia polttoaineen jakeluyhtiöitä (kuten esim.
ST1:stä). Energiavirastolle on toimitettava joka vuosi hyvin yksityiskohtainen raportti.
Vuosimaksut ovat myös hyvin kalliita ja nykyisellään pieni biokaasun jakeluasema ei
ole taloudellisesti kannattava. Isomman kokoluokan biokaasun jakeluasema taas olisi
kannattava (E-P RENCOP 24.9.2018.)
Ajuri: Kivihiiltä ei voi käyttää energian tuotannossa vuoden 2029 jälkeen
Vuoden 2029 jälkeen kivihiiltä ei voi käyttää energiantuotannossa. Lakimuutos hyväksyttiin huhtikuussa 2019 (Finlex 416/2019.) Suomessa vuonna 2013 20 % kaukolämmöstä on tuotettu kivihiiltä polttamalla Monet Suomen suurimmista kaupungeista (etenkin rannikkoseudulla) lämpiävät nykytilanteessa kivihiilellä, mukaan luettuna
kaupungit, kuten Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku. Lisäksi kivihiili on ollut käytössä
myös Lahdessa, Vaasassa, Oulussa ja Kajaanissa (Motiva 2019.). Nämä kaupungit kattavat myös ison osan koko maan väestöstä.
Suomessa 35 % kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla vuonna 2018 (kivihiili 20 %, maakaasu 13 % ja öljy 2%). Edellä mainituissa isoissa kaupungeissa on
tärkeää löytää korvaavia tapoja, joilla nämä kaupungit lämmitetään. Tämä korostaa
Uusimaan ja Helsingin kaupungin toimenpiteiden tärkeyttä Co2mmunity -hankkeessa, jossa Helsingin kaupunki on ollut mukana. Alueella on etsitty ympäristöystävällisempiä tapoja lämmittää kerrostaloja, kuten lämpöpumppujen ja aurinkoenergian
yhdistelmiä ja niihin liittyviä yhteisöenergian hankkeita taloyhtiöille. Helsingin kaupungin tavoitteena on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2035 mennessä (Koskinen, K.
2019).
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Sosiaalinen kehys
Maantieteellisesti Suomi on suuri maa ja yhteisöllisyyden muodot vaihtelevat sen eri
osissa. Esimerkiksi maaseutuvaltaisella Etelä-Pohjanmaalla perinteiset yhteisöllisyyden
muodot, kuten perhe ja kylä, ovat voimakkaammin yhteisöjen perustana kuin kaupunkivaltaisella Uusimaan alueella.
Suomessa kaupungistuminen on lisännyt persoonattomuutta ja tämä on johtanut perinteisen yhteisöhengen katoamiseen. Uudenlaiset yhteisöllisyyden muodot ovat vallanneet
alaa etenkin isoissa kaupungeissa, mutta myös muilla paikkakunnilla. Nykypäivän yhteisöt muodostuvat yhteisten harrastusten, ajattelumallien ja toimintojen ympärille. Näitä
yhteisöjä voidaan muodostaa myös internetin virtuaalisissa ympäristöissä (Sitra 2019.).
Este: Keskitetyt energian tuotantojärjestelmät
Suuret, sodanaikaiset ja keskitetyt energiantuotantolaitokset vaikuttavat kansalaisten
vaikuttamismahdollisuuksiin sekä nyt että tulevaisuudessa (E-P RENCOP 24.9.2018;
Hyysalo, S. 2017a). Kerrostalossa kaukolämpöalueella asuva voi saada lämpönsä vain
kaukolämpöyhtiöltä. On oltava erittäin aktiivinen ja sijainnin tulee olla hyvä, jotta voi
saada lämpöä tai edes sähköä muualta kuin jakeluverkon omistajalta, vaikka sähkön
tuottajan voikin kilpailuttaa. Energiankäyttöönsä kansalaiset ovat voineet vaikuttaa
omaan energiankäyttöönsä korkeammalla tasolla, kuten kunnallispolitiikan ja valtakunnallisen politiikan kautta (Hyysalo, S. 2017b.) Tämä on merkittävästi vaikeuttanut
aktiivisena energiakansalaisena toimimista yhteisöenergian saralla etenkin isoissa
kaupungeissa ja taloyhtiöissä.
Ajuri: Yhteisöllisyys vapaa-ajan harrastuksissa
Vaikka ajoittainen “naapurikateus” liiketoimintaan ja rahan ansaitsemiseen liittyen
vaivaakin maaseudulla, niin esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on vahvat perinteet talkootöihin silloin, kun ne liittyvät vapaa-ajan toimintoihin. Yhteisen hyvän eteen ovat
monet valmiita tekemään vapaaehtoistöitä ilmaiseksi. Paikallisilta Leader-ryhmiltä
on ollut mahdollista hakea investointitukea yleishyödyllisiin uusiutuvan energian
hankkeisiin. Tällöin investointitukea on voinut saada esimerkiksi 75% ja loput on voinut kattaa vapaaehtoistyöllä. Tämä onkin edistänyt tietyntyyppistä uusiutuvaa yhteisöenergiaa, kun sitä on asennettu yksittäisille kiinteistöille (E-P RENCOP 24.9.2018.)
Harrasteyhdistykset ja kyläyhteisöt voivat hyötyä tämän kaltaisesta rahoituksesta ja
kannattaa tarkistaa, onko tämän kaltaista tukea saatavilla alueellasi.
Ajuri: Koulutetut ja teknologisesti orientoituneet muutoksen edelläkävijät
Suomessa uusiutuvat energiateknologiat levittäytyvät yhä laajemmalle. Etenkin pientalojen omistajat ovat aktiivisesti kehittäneet lämmitysjärjestelmiään. Ympäristöasiat
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ovat vaikuttaneet vain joskus kehittämishalun taustalla: useimmiten vaikuttimena on
ollut vahva mielenkiinto teknologiaan ja rakentamiseen. Suomalaisilla on keskimäärin korkea koulutustaso ja tämä on mahdollistanut uusien ratkaisujen löytämisen ja
omien kokeilujen tekemisen. Lisäksi vertaistukea on internetissä runsaasti saatavilla liittyen rakennusautomaation energiajärjestelmiin ja -teknologioihin. Nämä seikat
ovat mahdollistaneet lämpöpumppujen erittäin nopean määrällisen kasvun pientaloissa (Hyysalo, S. 2017a.)

Kulttuurinen kehys
Ajuri: Osuuskuntien vahva perinne
“Suomalaiset rakastavat osuuskuntia” YLE:n talousuutiset julistivat vuonna 2016
(YLE 2016). Uutisen mukaan osuuskunnat työllistivät lähes 100 000 ihmistä vuonna
2014 ja näiden liikevaihto oli melkein 30 miljardia (YLE 2016). Osuuskunta yritysmuotona on suosittu ja tämä luo suosiollisen pohjan myös yhteisöenergiaan pohjautuville
energiaosuuskunnille.

2.2 Uusiutuvan yhteisöenergian mahdollisuudet maassamme:
  hyvät esimerkit
Seuraavaksi käymme läpi yhteisöenergian mahdollisuuksia Suomessa, jotka liittyvät muuttuvaan lainsäädäntöön, tulossa olevaan energiamurrokseen, teknologiseen kehitykseen ja
uusiutuvan energian integroituihin järjestelmiin.
Lainsäädännön osalta on nähtävillä useita seikkoja, jotka luovat mahdollisuuksia yhteisöenergialle. Ensinnäkin, EU:n talvipakettina tunnetun, viralliselta nimeltään “Clean energy
for all Europeans” -paketin myötä kansallista lainsäädäntöä on muutettava yhteisöenergiaa suosivalla tavalla. Sen vaikutukset suomalaisiin selviävät, kun se saa muotonsa kansallisessa lainsäädännössämme. Toiseksi, odotettavissa on lainsäädäntömuutos, joka poistaisi
taloyhtiöiden nykyisin kohtaaman ongelman yhteisomisteiden aurinkosähköjärjestelmän
tuottaman sähkön käyttämisestä omien asuntojen sisällä taloudellisesti kannattavalla tavalla. Kolmanneksi, Suomella on EU:n asettamat hyvin tiukat vaatimukset liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tämä luo mahdollisuuksia kehittää vaihtoehtoisia
liikenteen polttoaineita (sähköä, biokaasu ja kenties jopa vetyä – viimeisintä pitkällä aikavälillä) ja niihin liittyvää infrastruktuuria. Tämä loisi mahdollisuuksia kehittää uusiutuvaa yhteisöenergiaa esimerkiksi biokaasun osalta, johon liittyvässä energiantuotannossa
ja jakelussa voisivat kansalaiset olla aktiivisia (katso biokaasuun liittyvä tapausesimerkki
2.2). Neljänneksi, laki kivihiilen poistumisesta energiantuotannosta vuoteen 2029 mennessä tarkoittaa sitä, että kivihiili on korvattava kaukolämmön tuotannossa ja tämä taas
luo mahdollisuuksia uusiutuvalle energialle, myös yhteisöenergialle, esimerkiksi taloyhtiöt voivat korvata kaukolämpöä lämpöpumpuilla.
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Pohjanmaalla Jepuan kylässä Kaarlepyyssä on hyvä esimerkki biokaasuun pohjautuvasta
yhteisöenergiasta. Vuonna 2013 perustettiin kolmesta 3500 m3 reaktorista koostuva biokaasulaitos. Hankkeen takana on pienin itsenäinen energiayhtiö nimeltään Jeppo Kraft Andelslag, jonka omistaa 440 kyläläistä. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Oy Snellman Ab, joka sekä toimittaa syötettä biokaasuprosessiin että hyödyntää prosessissa syntynyttä energiaa (Lähienergia 2013.)
Biokaasuprosessissa tarvittava biomassa on tässä tapauksessa perunankuorijätettä ja lietettä. Tämä syöte tulee putkia pitkin kylän perunatehtaalta ja alueen neljältä suurelta sikalalta. Kohteeseen toimitetaan lisäksi myös muuta bioperäistä materiaalia, kuten olkia, teurasjätettä ja turkisjätettä. Biokaasuprosessissa tuotettu lämpö kerätään tehokkaasti talteen lämpöpumpuilla ja tämä vähentää
laitoksen lämmityskuluja merkittävästi. Laitoksen on ennalta arvioitu tuottavan 20 GWh vuosittain. Liikennepolttoaineen kulutus poisluettuna tämä kattaa 60 % kylän energiantarpeesta (Lähienergia 2013.)
Biokaasulaitoksen ja biokaasun rikastuslaitoksen investointikulut olivat noin 10 miljoonaa euroa. Myönnetyn investointituen myötä laitosten takaisin maksuajaksi arvioidaan noin 10 vuotta. Biokaasuprojektin muut hyödyt liittyvät biojätteen käsittelyyn ja prosessissa mädätettyyn lietteeseen, joiden myötä
hajuhaitat vähenevät ja saadaan lannoitetta maatalouden käyttöön. Lisäksi, hankkeella on myös monia aluepoliittisia hyötyjä. Investoinnit hyödyttävät paikallisia yrittäjiä ja laitos työllistää viisi vakituista työtekijää
(Lähienergia 2013.)

Energiajärjestelmämme ovat murroksessa alati tiukkenevien päästövähennystavoitteiden myötä. Useat
tahot yhteiskunnassamme näkevät kasvavan energiajärjestelmän sähköistymisen tapana vähentää sekä
lämmityksen että liikenteen päästöjä (Temmes et al. 2019; Fingrid 2019; Lähienergia 2019.) Energiamurros
ja sähköistyminen edellyttävät uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähköntuotannon merkittävää
kasvua yhteiskunnassamme. Tämä luo edellytyksiä etenkin tuulivoimalle, joka mainitaan useissa lähteissä, mutta myös aurinkosähkölle (Temmes et al. 2019; Fingrid 2019; Lähienergia 2019.) Tapaus Lumituuli
havainnollistaa yhteisöenergian mahdollisuuksia tuulivoiman parissa (katso tapausesimerkki 2.3.).

2.3
LUMITUULI OY, SUOMI

Lumituuli Oy on mielenkiintoinen esimerkki tuulivoiman joukkorahoituksesta 1990-luvulta, jolloin ’joukkorahoitus’ ei vielä ollut ihmisten sanavarastossa. (Tuulivoima 2018). Lumituuli Oy:n taustalla oli kuntajohtoinen energiantuotantoprojekti vuodelta 1994, jonka osana suunniteltiin tuulivoimalaa. Tämän ensimmäisen
hankkeen toimijat, kunta ja paikallinen sähköosuuskunta, eivät kuitenkaan saaneet myytyä tarpeeksi osakkeita Lumijoen ja sen lähiseudun pienen asukasmäärän takia. Näin ollen he vetäytyivät hankkeesta (Palmroth
2004; Tuulivoima 2018.)
Tämän jälkeen kuitenkin Helsinki-johtoinen ympäristöjärjestö Dodo ry kiinnostui hankkeesta ja halusi viedä sitä eteenpäin. Lainsäädännöllisen muutoksen myötä uudet toimijat pystyivät markkinoimaan osakkeita
koko maahan ja tämä mahdollisti tuulivoimalan rakentamisen. Pieni ja aktiivinen toimijajoukko keräsi osakeannilla huimat 3,5 miljoonaa markkaa, luokkaa 600 000 euroa. (Palmroth 2004; Tuulivoima 2018.)
Tuulivoimalan laitteisto hankittiin Tanskasta, jossa käyttäjien merkitys tuulivoimaloiden kehityksessä on
ollut tavallista suurempi. Keski-Euroopassa ’community wind’ -tyyppiset ratkaisut ovat olleet jo silloin
tyypillisempiä. Lumituuli Oy ei ole vain tuulivoiman rakentaja ja tuottaja, vaan sillä on laajempi yhteiskunnallinen tehtävä edistää tuulivoimaa ja sen voitosta suuri osa kanavoituu yhteiskunnalliseen hyvää,
29 kuten
yhteiskunnallisten haasteiden ja ympäristöongelmien ratkomiseen (Palmroth 2004; Tuulivoima 2018.) Nykyään Lumituulella on käytössään kaksi toimivaa voimalaa ja suunnitelmissa uudenlaisia hankkeita liittyen
muun muassa merituulivoimaan ja uusiin teknologioihin (Tuulivoima 2018).
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Lainsäädäntö ohjaa uusiutuvan yhteisöenergian mahdollisuuksia hallinnollisten vaikuttamiskeinojen lisäksi myös taloudellisella ohjauksella. Merkittävä osa tätä on uusiutuvaan
energiaan kohdistuva tukipolitiikka, joka koskee kansalaisyhteisöjä. Esimerkiksi tämän
käsikirjan ilmestymisen aikoihin ympäristöministeriö on juuri lanseerannut ja ARA myöntää käytännössä tietyin ehdoin taloyhtiöille ja omakotitalojen asukkaille tukea asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimiin, jotka voivat sisältää myös lämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa, vuosien 2020-2022 aikana. Lisätietoa ARA:n nettisivuilta: https://
www.ara.fi/energia-avustus
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Poliittisen ohjauksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen tuoman energiamurroksen
lisäksi uusiutuvan yhteisöenergian mahdollisuuksiin vaikuttaa teknologinen kehitys. Uusiutuvaan energiaan liittyvien teknologioiden kehittyessä tarjotut ratkaisut ovat parempia,
helppokäyttöisempiä ja halvempia. Akkuteknologioiden kehitys ja hinnan alentuminen
tulevat mahdollistamaan entistä laajempaa uusiutuvan energian käyttöä, kun kausivarastointi mahdollistuu. Myös mikro-CHP (yhdistetty pienimuotoinen sähkön ja lämmöntuotanto) tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja herättää mielenkiintoa esimerkiksi
nykyisten lämpöyrittäjien parissa. Mutta tämä vaatii vielä siihen liittyvien teknologioiden
ja ratkaisujen kehittymistä niin, että ne vastaisivat suomalaisiin tarpeisiin. Mikro-CHP
ratkaisua havainnollistetaan tapausesimerkissä 2.4.

2.4 ALPUAN KYLÄ, SUOMI
Kyläyhdistys asensi mikro-CHP-laitoksen
kylätaloonsa ja myy ylijäävää sähköä
Farmivirta-brändin alla

Alpuan kylä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla ja
siellä on 392 asukasta. Kunnan suljettua paikallisen kyläkoulun vuonna 2011, rakennuksen
ostajaksi ja hallinnoijaksi perustettiin Alpuan Kehitys ry. Tämä kyläyhdistys koostuu noin
100:sta kyläläisestä ja osallistumismaksu heillä
on 20 €. Kyläyhdistys näki tarpeelliseksi korvata
rakennuksen vanhan öljykattilan ja päätyi hakekäyttöiseen mikro-CHP-laitokseen (yhdistetty
sähkön ja lämmön tuotanto).
Vierailtuaan eri laitetoimittajien luona he päätyivät ostamaan mikro-CHP -laitteiston. Investointi rahoitettiin sekä 60 % investointituella,
joka saatiin paikalliselta Leader -ryhmältä nimeltään Nouseva rannikkoseutu ry, että pankkilainalla.
Kyläyhdistys kohtasi monia haasteita liittyen
hakekäyttöiseen mikro-CHP -laitteistoon ja sen
käyttöön. Yksi haaste oli tietotaidon puute, esimerkiksi aluksi he eivät tienneet, että hake tulee
kuivata. Toisaalta sähkön alhainen hinta on vaikuttaa tämänkaltaisten ratkaisujen kannattavuuteen. Mikro-CHP -laitos tuottaa paljon lämpöä ja

koska rakennuksen läheisyydessä ei ole muita
lämpöä tarvitsevia rakennuksia on kyläyhteisö
miettinyt, olisivatko maalämpöpumppu ja aurinkopaneelit olleet parempi vaihtoehto heidän
kylätalolleen.
Mikro-CHP -laitoksen hyödyt ovat olleet ympäristöystävällisyys ja hankkeen positiiviset
vaikutukset kylätalouteen. Laitoksen tarvitsema raaka-aine hankitaan paikallisilta metsänomistajilta tai metsänhoitoyhdistykseltä.
Puun haketuksen ja laitoksen päivittäisen hoidon tekee alpualainen lämpöyrittäjä. Kustannussäästöjä syntyy, kun kyläyhdistys käyttää
tuottamaansa sähköä itse ja tuottoa myymällä
ylijäävää sähköä. Yleisesti ottaen Suomessa ei
normaalisti saa välttämättä kovin paljon tuottoa, kun myy uusiutuvaa sähköä. Alpuan kehitys taas hyötyy, kun he myyvät sähköä Farmivirta-brändin kautta, jonka myötä heidän on
mahdollista vaikuttaa sähkön vähittäishintaan.
Heidän rakennuksensa on sähkön ja lämmön
suhteen omavarainen. Kylä on palkittu näiden
toimenpiteiden myötä ’vuoden kylä’ -tittelillä.
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Lisätietoa yhteisöenergian hankkeista Co2mmunity -hankkeen nettisivuilla:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavat uusiutuvan energian ratkaisut, joissa useat eri
uusiutuvan energianlähteet (esimerkiksi aurinko, tuuli ja biokaasu) toimivat yhdessä integroidussa järjestelmässä ja kompensoivat joihinkin uusiutuviin energianlähteisiin liittyvää
kausivaihtelua. (Katso tapausesimerkki 2.5.)

2.5 SPRAKEBÜLL, SAKSA
Uusiutuvalla ja yhteisöenergialla toimiva kylä
Sprakebüll on pieni 247 asukkaan kylä, joka sijaitsee Pohjois-Saksassa, Nordfriesland:issa. Noin 20 vuotta sitten kyläläiset päättivät perustaa ensimmäisen paikallisten kyläläisten omistaman tuulivoimapuiston. Pian tämän
jälkeen päätettiin perustaa vielä toinen paikallisten kyläläisten omistama
tuulivoimapuisto. Ensimmäisen tuulivoimapuiston perustivat 22 kyläläistä
ja toisen 183 kyläläistä. Koska paikalliset omistavat tuulivoimapuistot, ne on
voitu sijoittaa lähelle asutusta ja vastustusta tuulivoimalle ei ole ollut. Paikalliset asukkaat tukevat tuulivoimaa, koska tuotot ja hyödyt tulevat heille
itselleen eikä jollekin kasvottomalle isolle yritykselle.
Tuulivoiman jälkeen paikallinen Andresenin perhe kiinnostui aurinkoenergiasta ja tilasi suuren määrän aurinkopaneeleja, teholtaan yli 100
MWp, asennettaviksi ja aikeina heillä oli perustaa iso aurinkoenergiapuisto. He eivät kuitenkaan saaneet lupaa perustaa isoa aurinkoenergiapuistoa,
joten he päätyivät myymään aurinkoenergiapaneelit paikallisille ja näin
syntyi yritys Solar-Energie Andresen GmbH vuonna 2004. Nykyään 25000
kotitalouden vuotuinen kulutus on keskimäärin 100 MWp ja hiilidioksidipäästöissä saavutetaan jopa 53 000 tonnin päästöt vuosittain.
Tuuli- ja aurinkosähkön lisäksi paikalliset hyötyvät omasta biokaasulaitoksestaan. He perustivat tähän liittyen kaukolämpöosuuskunnan. Kunnan avulla he saivat kaikkiin investointeihinsa ennakkomaksun. Investoinnit sisälsivät satelliitti CHP -laitoksen (yhdistetty sähkön ja lämmön
tuotanto), kattilan sekä lämpöverkon. Kunta on vuokrannut nämä osuuskunnalle. Osuuskunnalla on mahdollisuus tuottaa sekä sähköä että lämpöä. Biokaasulaitoksen koko on 1.7 MW ja se sisältää 3 lämpöverkkoa. Kolme uusiutuvan energian muotoa tukevat toisiaan, sillä auringon ja tuulen
määrä vaihtelee kausittain (ihan vuorokausitasollakin). Biokaasuprosessi
taas on tasaisempi. Sen voi säätää niin että se tuottaa vähemmän sähköä
silloin kun on aurinko- tai tuulisähköä saatavilla ja toisin päin eli enemmän energiaa, kun aurinko ei paista tai ei tuule.
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Sprakebüllin esimerkki on inspiroiva, koska he ovat ajatelleet energiatuotannon kaikkia eri puolia. Ja eivät pelkästään lämmitystä ja sähköä vaan
myös liikennettä. Sprakebüllissa toteutettiin iso sähköautojen yhteishankinta. Nämä sähköautot kulkevat kylässä tuotettavalla uusiutuvalla
energialla. Lisäksi he ovat hankkineet kylään yhteiskäyttöisen sähköauton, nimeltään “E-Dörpsmobil”. Tätä voivat käyttää kaikki kyläläiset,
jotka liittyvät yhteiskäyttöseuraan ja maksavat pienen nimellisen hinnan liittymisestää. Maaseudulla asuvat tarvitsevat autoa, mutta yhteiskäyttöauton on ajateltu vähentävän kakkosauton tarvetta perheissä.
Lisätietoa yhteisöenergian hankkeista Co2mmunity -hankkeen nettisivuilla: http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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3 Kuinka edistää uusiutuvaa yhteisöenergiaa?
Tässä kappaleessa annamme käytännön ohjeita ja vinkkejä uusiutuvan yhteisöenergian
edistämiseen. Nämä käytännön ohjeet ja vinkit perustuvat siihen käytännön työhön, jota
Co2mmunity -hankkeessa on tehty kahdeksassa Itämeren maassa ja etenkin siihen konkreettiseen työhön, jota on tehty Suomessa. Co2mmunity-hankkeessa uusiutuvan yhteisöenergian hankkeita on edistetty kahdeksassa maassa ja yhdeksällä alueella. Edistämistä on
tehty käyttäen rakenteellista ja strategista työkalua, nimittäin RENCOP -prosessia. RENCOP – prosessit ovat olleet avoimia ja erilaisia toimijat ovat saaneet osallistua RENCOP
työhön. Kansainvälinen ja alueiden välinen tiedonvaihto parhaista käytännöistä ja kokemuksista on kehittänyt eri maiden ja alueiden RENCOP-työskentelyä. Annettavat käytännön ohjeet nojaavat Co2mmunity -hankkeessa tuotettuihin ohjeisiin niistä tavoista, joilla
1) ’muodostetaan ja hallinnoidaan alueellisia RENCOP -prosesseja’ sekä 2) ’aktivoidaan
osallistavasti kansalaisia RENCOP:in muodostamisprosessissa’. Lisäksi käytännön ohjeet
nojaavat ‘hankkeessa määriteltyihin menestystekijöihin toimijoiden osallistamisessa’,
joka on ollut yksi hankkeen avainasemassa olleita tuotoksia. Aloitamme käytännön ohjeilla, joilla uusiutuvaa yhteisöenergiaa edistetään Suomessa alaluvussa 3.1. Tämän jälkeen
kerromme lisää rakenteellisesta yhteisöenergian hankkeita edistävästä työkalusta nimeltään RENCOP, jota Co2mmunity -hankkeessa on käytetty ja jota sinullekin suosittelemme
alaluvussa 3.2.

3.1 Yhteisöenergian hankkeiden edistäminen:
Yhteisöenergian rakennuspalikat
Tässä alaluvussa 3.1. tuomme esiin niitä tapoja, joilla voit edistää uusiutuvaa yhteisöenergiaa paikkakunnallanne. Tässä prosessissa on kolme vaihetta, joiden osalta otetaan askelia niin, että saavutetaan avoin, läpinäkyvä ja demokraattinen sekä paikallisia kansalaisia
hyödyttävä yhteisöenergian hanke. Ensinnä on aloitusvaihe, jossa pohditaan niitä tapoja,
joilla yhteisöenergian hanke saadaan käyntiin. Annamme vinkkejä aloitusvaiheen osalta
kappaleessa 3.1.1. Toiseksi, yhteisöenergian hankkeissa on perustamis- ja ylläpitovaihe.
Tässä toisessa vaiheessa muodostetaan ja pidetään yllä uusiutuvan yhteisöenergian hanketta. Käytännön ohjeita tähän perustamis- ja ylläpitovaiheeseen löytyy kappaleesta 3.1.2.
Kolmanneksi, yhteisöenergian hankkeessa on vaihe, jossa ollaan ajanjaksollisesti pidemmällä hanketta tai yhteisöenergian hanke on päättynyt. Käytännön ohjeita tähän viimeiseen yhteisöenergian hankkeen vaiheeseen löytyy kappaleesta 3.1.3. Kaikki kolme vaihetta pitävät sisällään yhteisöenergian rakennuspalikoita. Nämä ovat toimenpiteitä, joita
voidaan tehdä joko tässä esitetyssä järjestyksessä tai muunlaisessa järjestyksessä tai jopa
samanaikaisesti. Osa näistä rakennuspalikoista on tärkeitä hankkeen kaikissa vaiheissa,
kuten viestintä ja kampanjointi.
Seuraavissa kappaleissa esitellään yhteisöenergian rakennuspalikat. Jokainen rakennuspalikka on merkitty lyhenteellä RP (rakennuspalikka) ja numerolla. Kuten jo todettiin, rakennuspalikoita voidaan käyttää joko esitetyssä muodossa, toisenlaisessa järjestyksessä
tai samanaikaisesti, joten numero auttaa vain tunnistamaan eri rakennuspalikat.
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RP2: MÄÄRITTELE KOHDERYHMÄSI JA KOHDEALUEESI

3.1.1 Mistä aloittaa?
Mene turuille ja toreille!
Ensimmäisessä vaiheessa, jossa uusiutuvan yhteisöenergian hankkeita pyritään edistämään,
on mahdollista aloittaa niin, että liikkuu kansan parissa. Ensinnäkin on hyvä löytää yhteisöenergian hankeidea tai olla yleisesti tietoinen siitä, että tällainen yhteisöenergian edistäminen on mahdollista ja siitä jatketaan. Yhteisöenergian ajatukset ja hankehahmotelmat on hyvä
ottaa esille sosiaalisissa verkostoissa. Näitä sosiaalisia kontakteja on hyvä mennä tapaamaan
heitä henkilökohtaisesti. Paikallislehtiä seuraamalla voi löytää uusia ideoita tai mahdollisia
yhteisöenergian kohderyhmiä. Voit esimerkiksi toteuttaa kyselyn, jossa kartoitetaan kiinnostuneet ihmiset, yhteisöenergian hankeaihiot tai ongelmat, joihin paikallisesti halutaan ratkaisu. Keräät kiinnostuneet ihmiset yhteen ja koko ajan viestit sekä kampanjoit aihetta eri suuntiin. Tämä aloitusvaihe on joustava ja riippuu paikallisista olosuhteista.
RP1: ETSI IDEA
On olemassa useita paikkoja, joista voi etsiä yhteisöenergian hankeideoita. Ensinnäkin, tärkeintä on pitää silmät ja korvat auki omalla paikkakunnallasi. Mitä ihmiset haluavat? Ovatko he kiinnostuneita asentamaan
aurinkopaneeleja? Seuraa paikallisuutisia, Facebook -ryhmiä ja sen tyyppisiä nähdäksesi ne asiat, jotka kiinnostavat paikallisesti ihmisiä. Onko
kunnassa tehty aloitetta tukea jotain tiettyä uusiutuvan energian muotoa? Onko olemassa saman mielisiä ihmisiä, jotka haluavat joukko rahoittaa tuulivoimapuiston tai laittaa pystyyn
uusiutuvan energianjärjestelmän joko naapurustossa, kylässä tai taloyhtiössä? Ovatko he kiinnostuneita biokaasun jakeluasemasta tai tavallisten autojen konvertoinnista kaasukäyttöiseksi yhteishankinnan avulla? Tai haluavatko he päästä eroon vanhoista öljykattiloista ja korvata
ne pienellä hakekäyttöisellä kaukolämpöverkolla? Tue aina paikallisia ideoita! Jos kyläläiset
tai kyläyhteisön tai taloyhtiön jäsenet eivät ole vielä päätyneet mihinkään tiettyyn uusiutuvan energian muotoon, mutta haluavat selvittää mahdollisuuksia, koska ovat joko ympäristömyönteisiä tai teknologisesti orientoituneita, voit järjestää heille työpajoja. Nämä työpajat
voivat sitten sisältää heille ideointia, jonka myötä ryhdytään selvittämään parasta ja hyödyllisintä vaihtoehtoa juuri teidän paikalliselle ryhmällenne.
Lukiessasi tätä käsikirjaa saat myös aika hyvän käsityksen yhteisöenergiasta ja niistä olemassa olevista esimerkeistä, jotka voivat inspiroida yhteisöenergiaa paikkakunnallanne. Me
suosittelemme tutustumaan myös yhteisöenergian esimerkkeihin Co2mmunity -hankkeen
nettisivuilla (Co2mmunity tietokanta eli database, englanninkielistä tietoa ja ideoita yhteisöenergiahankkeisiin on saatavilla: http://www.lei.lt/co2mmunity/). Suositeltavaa on löytää
idea, joka tukee paikallisesti olemassa olevia mieltymyksiä uusiutuvan energian lähteestä, jota
halutaan edistää. Tai sitten voit kerätä useita ideoita, jotka voivat toimia pohjana työpajan keskusteluille, joissa ideoidaan ja kartoitetaan sopivaa yhteisöenergiaa.
Voi olla, että olet huomannut, että tietyntyyppisille yhteisöenergian hankkeille on (uutta) rahallista tukea tarjolla. Näin ollen voit olla motivoitunut olemassa olevan rahallisen tuen kautta
edistämään jotain uutta paikallisesti.
Muilta oppiminen on hieno tapa löytää uusia ideoita. Lisää tästä rakennuspalikasta selitetään
myöhemmin.
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On tärkeää määritellä kohderyhmäsi. Tämä voidaan tehdä verkostojen
sisäisissä keskusteluissa ja joko virallisissa tai epävirallisissa ympäristöissä (esimerkiksi erilaisissa sosiaalisissa tapahtumissa tai kokoontumisissa). Ketkä voisivat ja keiden tulisi olla mukana yhteisöenergian
hankkeessa? Ketkä kansalaiset näyttävät olevat kiinnostuneita hankkeesta? Voit arvioida tilannetta analyyttisesti. Tämä pitää sisällään kolme askeletta:
1.

Olemassa olevat tarpeen nimeäminen. Mikä on se suurempi tarve ja ongelma, johon
halutaan vaikuttaa? Tämä nimeämäsi ongelma pilkotaan osiin, joihin yhteisöenergia
voisi olla vastaus. Mieti niitä poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia seikkoja, jotka ovat
ylläpitäneet ongelmaa. Missä yhteiskunnallisessa kehyksessä joudut toimimaan? Voitko vaikuttaa olemassa oleviin esteisiin ja kääntää ne vahvuuksiksi?

2. Luonnostele tavoitteesi: Mitä ovat ne tavoitteet, joita yritämme saavuttaa? Voit miettiä tätä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Lyhyt aikaisten tavoitteiden tulisi olla
strategisia, mitattavia, saavutettavia, realistisia ja määräaikaisia. Pitkän aikavälin tavoitteiden osalta voi pohtia esimerkiksi tapoja, joilla vahvistat ryhmän taitoja ja instituutioita sekä lisäät paikallista omistajuutta.
3. Määrittele kohderyhmäsi kysymällä itseltäsi seuraavat kysymykset. Ketkä ovat pääasialliset toimijat määrittelemiesi tarpeiden ja tavoitteiden valossa? Kuinka voit tehdä yhteistyötä heidän kanssaan? Jos haluat, voit käyttää strategista kartoitustyökalua,
joka Co2mmunity-hankkeessa on kehitetty. Sen englanninkielinen versio ‘strategic
mapping tool’ on saatavilla: http://co2mmunity.eu/outputs/download-area
Jos toimesi kohdistuvat tiettyyn maantieteelliseen alueeseen, kuten pieneen kylään tai
naapurustoon, voit tehdä paikallisille kyselyn. Siinä voit selvittää a) ovatko he kiinnostuneita yhteisöenergiasta ja b) ovatko he kiinnostuneita asentamaan uusiutuvaa yhteisöenergiaa, jota olet visioinut alueelle tai c) minkälaisesta uusiutuvan energian lähteestä he
olisivat kiinnostuneita. Vastausten perusteella on mahdollista siirtyä seuraavaan vaiheeseen yhteisöenergian edistämisessä, nimittäin hankkeen perustamis- ja ylläpitovaiheeseen.
RP3: TEE ALOITE
Kun sinulla on idea yhteisöenergiasta tai tietyntyyppisestä uusiutuvan
energian ratkaisusta, jota haluat edistää kansalaisten keskuudessa,
on aika tehdä aloite. Tämä voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä riippuen tavoitteistasi, kohderyhmästäsi ja siitä yhteisöenergian ja
uusiutuvan energian muodosta, jota haluat edistää.
Suomessa voit tehdä yhteisöenergian aloitteen ainakin kolmen erilaisen organisaation
parissa eli aloite 1) kunnallishallinnolle, 2) edustamasi kansalaisjärjestön kokouksissa tai
3) taloyhtiösi kokouksissa. Ensinnäkin, sinulla on kunnan asukkaana tai kunnassa toimivana yhteisönä tai säätiönä oikeus tehdä kansalaisaloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa Kunnan on otettava aloite käsittelyyn ja ilmoitettava aloitteen myötä tehdyt

35

Yhteisöenergian rakennuspalikat

toimenpiteet (Finlex 410/2015.) Näin ollen aloitteet voivat herätellä kuntapäättäjiä ratkaisemaan yhteisöenergiaan liittyvää ongelmaa. Jos taas edustat kuntaa ja olet kunnallisvaltuuston jäsen, voit tehdä mahdollisesti valtuustoaloitteen. Tämä tosin ei perustu lakiin,
vaan asiasta säätää kunnan hallintosääntö. Jokaisessa kunnassa voi näin ollen olla hieman
erilaiset säännöt aloitteisiin liittyen, joiden puitteissa voit toimia (Kuntaliitto 2017.)
Toiseksi, sinulla on mahdollisuus esittää yhteisöenergian hanketta niissä kansalaisjärjestöissä, joiden toimintaan osallistut, kuten kyläyhdistyksissä, ympäristöjärjestöissä, metsästysseuroissa tai muissa harrasteseuroissa. Kansalaisjärjestöillä on yleensä kaksi sääntömääräistäkokousta, joiden sisältö määräytyy lainsäädännön mukaan. Näiden lisäksi jotkut
kansalaisjärjestöt järjestävät kokouksia kuukausittain ja näiden kokousten osalta on hyvä
ottaa yhteyttä järjestön hallitukseen, jotka laativat kokouksen esityslistan. On olemassa
myös laillinen oikeus kutsua kokoon ylimääräinen kokous, jossa keskustellaan mahdollisesta yhteisöenergian hankkeesta, jos ”yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii” (Yhdistyslaki 26.5.1989/503;
KSL Opintokeskus 2018.) Joten kerää yhteen ryhmä kansalaisjärjestön jäseniä ja edistä paikallista yhteisöenergian ideaasi.
Kolmanneksi, jos haluat tuoda yhteisöenergian aiheena taloyhtiösi kokouksen esityslistalle, sinun on oltava yhteydessä taloyhtiön hallitukseen, isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan hyvissä ajoin. Hallitus ja isännöitsijä valmistelevat esityslistaa
omassa kokouksessaan alkuvuodesta. Tämä voikin olla sinun paikkasi vaikuttaa, sillä taloyhtiöt ovat yhä enenevissä määrin kiinnostuneita ilmastoasioista, uusiutuvasta kaukolämmöstä, aurinkopaneeleista ja sähköautojen latauspisteistä (Helen 2019.)
RP4: MUILTA OPPIMINEN
Muilta oppiminen on hyvä tapa saada lisätietoa ja inspiraatiota omaan
yhteisöenergian hankkeeseesi. Muilta oppiessa saa tietoa sekä onnistumisista ja epäonnistumisista, nämä voivat säästää aikaasi uuden
hankkeen osalta. Muilta voi oppia joko tekemällä kenttämatkan johonkin yhteisöenergian kohteeseen tai pyytämällä yhteisöenergian
asiantuntijan puhumaan tapahtumaasi. Voit etsiä Co2mmunity -hankkeen tietopankista
lähelläsi sijaitsevia yhteisöenergian kohteita, lukea näistä lisää tai olla yhteydessä näiden
yhteishenkilöihin järjestääksesi kohdevierailun (Co2mmunity tietopankki eli ’database’
englanniksi saatavilla: http://www.lei.lt/co2mmunity/)
Suomessa voit järjestää vierailun yhteisöenergian pilottikohteisiin, ekokyliin tai energiaosuuskuntiin. Kansalaisjärjestöt tai kunta voi järjestää kenttämatkoja näihin yhteisöenergian kohteisiin joko bussilla tai jos mielenkiintoisia kohteita on kävelyetäisyydellä, voi järjestää vaikka ’energiakävelyjä’, joilla käytännössä nähdään asennettu uusiutuvan energian
järjestelmä. Lisäksi, jos käynnistelet yhteisöenergian hanketta kansalaisjärjestössä tai taloyhteisössä, voi olla hyvä idea kutsua yhteisöenergia asiantuntija (joku, jolla on asiasta
käytännön kokemusta) jakamaan kokemuksiaan teidän kanssanne kokoukseenne. Jos teillä
on varaa tai suhteita, voitte kutsua hankkeen ulkopuolisen yhteisöenergian asiantuntijan
myös ulkomailta: Ruotsissa, Tanskassa ja Pohjois-Saksassa on paljon asiantuntemusta
tällä saralla.
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RP5: MOTIVOI & KERÄÄ KIINNOSTUNEITA IHMISIÄ,
VIESTINTÄ & KAMPANJOINTI
Yhteisöenergian edistämisessä on avainasemassa viestintä ja tätä ei
voi korostaa liikaa. Käynnistäessäsi yhteisöenergian hanketta, ota
aihe esille verkostoissasi. Nämä verkostot voivat olla virallisissa ympäristöissä, kuten kansalaisjärjestöjen, taloyhtiöiden ja kunnan piirissä. Mutta kokemus näyttää, että on erittäin hyödyllistä tuoda aihe esille etenkin epävirallisissa ympäristöissä, kuten syntymäpäivillä tai muissa sosiaalisissa tapahtumissa tai
kokoontumisissa. Saatat löytää kiinnostuneita kansalaisia, jotka haluavat osallistua. Myös
sosiaalinen media tarjoaa hyvän alustan, jonka piirissä voi kerätä saman mielisiä yhteen.
Tulet tarvitsemaan yhtä tai paria aktiivista energiakansalaista, joilta löytyy motivaatiota
ja energiaa. Lisäksi heillä voi olla mahdollisesti oikeanlaista karismaa, jonka avulla aihetta
viedään eteenpäin, kerätään ihmisiä ja motivoidaan heitä.
On tärkeää aktiivisesti lukea paikallisuutisia ja pitää erityisesti silmällä ihmisryhmiä, jotka voisivat olla kiinnostuneita yhteisöenergiasta (esim. aurinkopaneelien yhteishankinnasta). Tämä liittyy myös aiemmin mainittuun rakennuspalikkaan RP1 ’etsi idea’, jonka
voit siis löytää uutisia seuraamalla. Näin voi myös määrittää kohderyhmän ja kohdealueen
(RP2) sekä kerätä kiinnostuneita ihmisiä.
Kun olet määritellyt kiinnostuneen asiantuntijan tai ihmisryhmän, joka haluaisi tehdä yhteistyötä kanssasi, ota heihin yhteyttä ja sovi tapaaminen. On hyvä olla yhteydessä esimerkiksi kuntasi kehitysyhtiöön. Heillä on motivaatiota kehittää kuntaa ja saattavat tukea
toimintaasi ja tehdä yhteistyötä kanssasi.
On tärkeää, että tuot esiin yhteisöenergian hyödyt. Etenkin, jos tiedossasi on, että yhteisöenergian kautta voisi saavuttaa rahallista hyötyä (mahdollisia alennuksia, tukia yms.)
Lisäksi, hyötyjä voivat olla myös ympäristöön ja yhteisöön liittyvät hyödyt tai paikallisen
teknisen tiedon lisääminen. Havainnollista, että paikalliset ihmiset hyötyvät, eivät isot,
kasvottomat yritykset.
Kun olet inspiroitunut edistämään yhteisöenergiaa paikkakunnallasi, aloita kampanjointi.
Levitä tietoa yhteisöenergiasta kylä- tai kaupunkitapahtumissa, messuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ota yhteyttä mediaan ja tuo aihe paikallisuutisiin tai kansallisen tason uutisiin. Viesti ja kampanjoi koko yhteisöenergian hankkeen ajan, ei vain sen aloitusvaiheessa. Tämä houkuttelee mukaan uusia ihmisiä ja inspiroi muita yhteisöenergian hankkeita.

3.1.2 Yhteisöenergian hankkeen perustamis- ja ylläpitovaihe
Hienoa – nyt olet päässyt yhteisöenergian hankkeessa alkuun. On aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli yhteisöenergian hankkeen perustamis- ja ylläpitovaiheeseen. Tämä
toinen vaihe pitää sisällään tiedonkeruuta, toimintojen suunnittelua, resurssien arviointia, ihmisten voimaannuttamista, itseorganisoitumista ryhmänä ja toimintaa. Taas
kerran on hyvä viestintä kaiken keskiössä. Tapaa ihmisiä, opi muilta ja kampanjoi!
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RP6: JÄRJESTÄ JA FASILITOI TAPAAMISIA
On aika järjestää ja fasilitoida tapaamisia kohderyhmällesi. Jos olet
kunnan edustaja, voit fasilitoida tapaamisia kansalaisillesi. Jos olet
kuntalainen tai edustat kansalaisjärjestöä, voit ottaa yhteyttä kuntaasi tai kunnan kehitysyhtiöön, jotka saattavat auttaa sinua ja fasilitoida
tapaamisia. Voit myös järjestää tapaamisia itse tai ottaa yhteyttä alueelliseen energianeuvojaan selvittääksesi onko hänen edustamallaan organisaatiolla resursseja auttaa sinua tapaamisten järjestämisen ja fasilitoinnin suhteen (lisää alueellisesta
energianeuvonnasta RP9 ’luota asiantuntijoihin’). Lisäksi, kuten jo aloitusvaiheen RP3 ’tee
aloite’ kohdassa tuotiin esiin, voit pyrkiä järjestämään ylimääräisen kokouksen kansalaisjärjestösi parissa liittyen yhteisöenergiaan tai pyrkiä saamaan taloyhtiösi mukaan asiaa
edistämään.

RP4: MUILTA OPPIMINEN
Tämä yhteisöenergian rakennuspalikka ei ole tässä vaiheessa yhtään
vähemmän tärkeä kuin aloitusvaiheessa. Kun muodostat yhteisöenergian hanketta ja suunnitelmasi tulevat selkeämmäksi – saatat jo tietää,
minkälaista yhteisöenergiaa haluat edistää – voit rajata yhteisöenergian esimerkit ja asiantuntijat niihin, joilla on kokemusta juuri siitä
uusiutuvasta energiasta, jota sinä suunnittelet käyttäväsi. Tai heillä on ollut samanlaiset
olosuhteet kuin suunnittelemassasi kohteessa tai ovat muuten inspiroivia tämän nimenomaisen kohteen kannalta. Kun kohderyhmäsi on kasassa, järjestä heille kenttämatka yhteisöenergian kohteeseen. Tai kutsu asiantuntija kokoukseesi – tai jos yhteisöenergian
asiantuntija ei ole Suomesta, kenties voit järjestää hänet paikalle Skype-yhteydellä. Aiemmista yhteisöenergian hankkeista ja niitä kohdanneista vaikeuksista ja toisaalta saaduista
eduista on paljon opittavaa. Mitä enemmän tiedät näistä, sitä helpompi sinut on suunnitella omia toimenpiteitäsi.
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RP7: ANNA VALTA KANSALAISILLE
Yhteisöenergian perustavanlaatuisia etuja ovat ne hyödyt, joita siitä on paikallisille sekä se valta, jonka ihmiset saavat energia-asioissa
itselleen. Kansalaiset ovat tietoisempia siitä energiasta, jota he kuluttavat. Mitä vaaditaan, että energiaa tuotetaan. Lisäksi, paikallisilla
ihmisillä on aika hyvä käsitys niistä asioista, joita he haluavat paikkakunnalleen. Tähän vaikuttavat paikallinen historia ja esimerkiksi ihmisten kiinnostus
tietyn tyyppiseen yhteisöenergiaan. Kokemuksesta tiedetään, että on tärkeää tukea paikallisia ideoita. Useimmiten uusiutuvan energian asennus maksetaan kuitenkin heidän
lompakostaan. Ja se on heidän hankkeelleen osoittama aika ja vaiva, joka muodostaa sen ja
pitää sen käynnissä. Jos paikalliset ovat hankkeessa mukana ja valta on heillä, esimerkiksi
NIMBY -ilmiön (”ei minun takapihallani” tai englanniksi ”not in my backyard”) merkitys
vähenee ja häipyy pois. Esimerkiksi, jos paikalliset omistavat paikallisen tuulivoimapuiston osakkeista enemmistön, heitä ei niin haittaa tuulivoimaloista syntyvä melu tai näkymä
maisemassa. Niiden näkyminen ja kuuluminen vain todistaa, että ”siellä ne ovat ja tuottavat meille rahaa”.

RP8: ARVIOI JA SUUNNITTELE
Jokainen hyvä hanke tarvitsee hyvän suunnitelman. Tässä hankkeen
muodostamisvaiheessa on tärkeää suunnitella huolellisesti hanketta
ja arvioida olemassa olevia resursseja sekä apua, jota tarvitaan ulkopuolelta. Kysykää itseltänne, onko teillä tarvittavat tekninen ja taloudellinen asiantuntemus yhteisönne sisällä? Tai tarvitsetteko ulkopuolisten asiantuntijoiden apua? Keneen tulisi olla yhteydessä? Minkälaista asiantuntemusta
tarvitsette?

RP9: LUOTA ASIANTUNTIJOIHIN
RP5: MOTIVOI & KERÄÄ KIINNOSTUNEITA IHMISIÄ,
VIESTINTÄ & KAMPANJOINTI
Jatka ihmisten motivointia ja kerää kiinnostuneet kansalaiset yhteen.
Mainosta asiaa kohderyhmällesi, jotta yhä useampi ihminen on tietoinen siitä, että tällaista tapahtuu paikkakunnallasi. Voit olla luova
mainostamiskanavien suhteen. Aina on parasta, jos saat paikalliset
mukaan mainostamiseen heidän omia kanaviaan pitkin. Ole yhteydessä paikallismediaan,
kutsu heitä tapahtumiisi ja puhu suunnitelmistasi. Viesti ja kampanjoi, sillä tämä ei vain
tuo lisää ihmisiä yhteisöenergian hankkeeseesi, vaan myös tekee prosessista demokraattisen ja läpinäkyvän. Osallistu paikallisiin tapahtumiin, ovat ne sitten messuja, näyttelyitä,
energiakävelyjä, kestäviä kyläkiertoajeluja tai jotain muuta, jota paikkakunnallasi tapahtuu ja viesti ihmisille. Levitä viestiäsi sekä kampanjoi ideaasi.
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Arvioidessasi olemassa olevia resursseja mahdollisesti tarvittavaa
apua, käännä ensi katseesi omaan yhteisöösi. Minkälaista asiantuntemusta teidän yhteisöllänne on jo olemassa? Kansalaisjärjestöt koostuvat tavallisista ihmisistä, jotka samaan aikaan ovat jonkin alan ammattilaisia tekemänsä työn tai muun kokemuksen kautta. Ehkä teillä
on jo insinöörejä tai sähkömiehiä yhteisössänne? Tai taloudellisen alan asiantuntijoita?
Nämä asiantuntijat voivat neuvoa hankkeen aikana. Lisäksi, vapaaehtoistyötä voivat tehdä
kaikki yhteisön ihmiset omien kykyjensä mukaan.
Seuraavaksi, harkitse niitä ulkopuolisia asiantuntijoita, joita alueellasi on tarjolla ja jotka voisivat tukea yhteisöenergian hankettasi. Suomessa toimii kattava energianeuvojien
verkosto. Tätä toimintaa Suomessa rahoittaa tällä hetkellä Energiavirasto. Nämä energianeuvojat neuvovat sekä tavallisia kansalaisia että kunnanedustajia ilmaiseksi uusiutuvaan
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energiaan, energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyen tietyin reunaehdoin. Näillä
organisaatioilla, jotka ovat mukana energianeuvonnassa, saattaa muutenkin olla resursseja, kokemusta ja halukkuutta auttaa ja tukea yhteisöenergian hankettasi, koska he ovat
tyypillisesti muutenkin mukana hanketoiminnassa ja konsultointiprosesseissa, joissa tuetaan kestäviä energia-aiheita.
Lisätietoa alueellisesta energianeuvonnasta ja energianeuvojien yhteystietoja löydät:
https://energiavirasto.fi/energianeuvonta
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kinta, ei järjestäytymisen rakenteen kannata olla kovinkaan raskas. Jos taas olet mukana
pidempiaikaisessa toiminnassa, tulee teillä ryhmänä olla selkeämpi rakenne.
Erilaisia tapoja, joilla uusiutuvan energian hankkeita voidaan hallinnoida, ovat osuuskunnat, taloyhtiöt ja pk-yritykset (Ruggiero et al. 2019). Valitse sopiva omistus- tai yritysmuoto, jonka piirissä toimia. Suomessa yritysmuodon muodostamiseksi on olemassa
useita mahdollisuuksia, jotka vaihtelevat osakeyhtiöistä toiminimellä toimiviin yksityisyrittäjiin. Saadaksesi lisätietoa tutustu Suomen yrittäjien yrittäjän ABC:hen: https://www.
yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123 tai ota yhteyttä paikalliseen yritysneuvojaan.

RP10: KERÄÄ TIETOA KOHDETTA VARTEN
Tietäessäsi kohderyhmän ja kohdealueen yhteisöenergialle sekä tietyn
kohteen uusiutuvan energian ratkaisullesi (on se sitten jokin rakennus,
maa-alue jne.), on aika kerätä siihen liittyvää tietoa. Tapauksen mukaan kohteet voivat olla esimerkiksi omakotitaloja, jos vaikka ryhmä
omakotitalojen asukkaita haluavat päästä eroon talokohtaisista öljykattiloista ja liittyä pieneen uusiutuvilla lämpiävään kaukolämpöverkkoon tai he haluavat vaikka osallistua aurinkopaneelien yhteishankintaan. Kohde voi myös olla se alue, jolle
rakennatte tuulivoimapuiston. Tai taloyhtiön tapauksessa kohde on rivitalo tai kerrostalo,
johon esimerkiksi suunnitellaan maalämpöä.
Ryhdy keräämään kohteeseen liittyvää teknistä tietoa. Jos haluatte korvata tai täydentää
jotain olemassa olevaa ratkaisua uusiutuvalla energialla, tarvitsette tietoa ainakin kohteen
nykyisestä vuosittaisesta energian kulutuksesta. Hyödyllisiä tietoja voivat olla välimatka energian tuotannon kohteesta sen kulutuskohteeseen tai maatieteellinen informaatio
(esimerkiksi tuulivoiman tiellä ei voi olla esteitä hidastamassa tuulta tai aurinkopaneelien edessä jotain varjoa tuottavaa). Saatat tarvita rakennukseen liittyvää tietoa esimerkiksi
käytetyistä materiaaleista, sähkönmittauksesta tai vaikkapa sulakkeiden koosta. Yhteisöenergian tiimisisi tekninen asiantuntija voi tarkentaa niitä tietoja, joita hankkeen toteuttamiseksi tarvitaan.
Lisäksi on hyvä tarkistaa luvat, joita suunnitellun uusiutuvan energian asentamiseksi tarvitaan. Tiimisi asiantuntijalla voi olla näistä hyvä käsitys. Mahdolliset uusiutuvan energian luvat Suomessa pitävät sisällään esimerkiksi rakennus- tai toimenpideluvat kunnan
rakennusviranomaiselta. Ole yhteydessä oman kuntasi rakennusviranomaiseen lisätietoja
saadaksesi.

RP11: JÄRJESTÄYDY JA HALLINNOI HANKETTA
Saatuasi paremman käsityksen kohderyhmästäsi, tietynlaisesta yhteisöenergiasta ja mahdollisesti energiantuotantolaitoksen sijainnista,
on aika järjestäytyä ja hallinnoida uusiutuvan energian hanketta. Tämä
tosin riippuu toiminnan luonteesta. Jos kyseessä on lyhyt aikaisempi
“tehdään yhdessä” tyyppinen toiminta, kuten laitteiden yhteishan-
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RP12: RAHOITA
Yhteisöenergian hankkeen liikkeelle saamisessa yksi tärkeimmistä
asioista on rahoitus. Ota selvää niistä rahoituskanavista, joita teille on
paikallisesti saatavilla.

Kansalaisten mahdolliset rahoituskanavat ovat:
•

Pankki- tai yksityislainat

•

Leader-ryhmien rahoitus + vapaaehtoistyö tai omavastuuosuus, lisätietoa:
https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat/

•

Kotitalouksien verovähennykset (voit vähentää osan työkustannuksista verotuksessa
tiettyjen rajoitusten puitteissa)

•

Joukkorahoitus

•

Ympäristöministeriön uusi energia-avustus kotitalouksille ja taloyhtiöille vuosina
2020-2022

RP13: TOIMI
Kun olet saanut suunnitelmat ja pohjatyön valmiiksi sekä kohderyhmäsi
innostettua mukaan, on aika toimia. Tee tarvittavat laskelmat. Toteuta
yhteisöhankinta. Tee tarvittavaa vapaaehtoistyötä ja pidä yhteisö mukana toiminnassa. Asenna uusiutuva energia. Nyt kun yhteisöenergian
hankkeestasi tulee todellista, luot samalla kestävämpää tulevaisuutta
konkreettisin asennuksin. Sinusta on tulossa uudenlainen aktiivinen energiakansalainen,
joka siirtyy passiivisesta aktiiviseen rooliin energian tuotannossa ja kulutuksessa. Ajattelet
globaalisti samalla, kun toimit paikallisesti oman paikkakuntasi hyväksi.
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3.1.3 Pidemmällä yhteisöenergiahankkeessa tai sen jälkeen
Kun olet muodostanut ja vienyt eteenpäin yhteisöenergian hanketta, tulet – sanotaan esimerkiksi vuoden päästä - olemaan joko pidemmällä hankkeessasi tai se on jo loppunut. Joko
toiminta on ollut lyhyempi aikaista ’tehdään yhdessä’ – tyyppistä toimintaa (kuten uusiutuvan energian laitteiden yhteishankinta) tai se on pidempiaikaista toimintaa (esimerkiksi
tuulivoimapuiston tai biomassapohjaisen kyläläisten oman lämpöverkon perustaminen),
jolloin toiminta jatkuu edelleen. Joka tapauksessa on aika 1) arvioida yhteisöenergian hanketta ja 2) viestiä yhteisöenergian hankkeesta muille. Jos yhteisöenergian hankkeesi on pidempiaikaista toimintaa, yhteisöenergian hankkeen jäsenten omistajuus yhteisöenergiaan
jatkuu. Tämä omistajuus pitää sisällään laitteiden huollon ja ylläpidon lisäksi myös sosiaalisia aspekteja, kuten yhteistyön jatkamisen sekä yhteisön jatkuvan voimaannuttamisen.
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RP16: JATKUVA YHTEISÖENERGIAN OMISTAJUUS
Lopuksi, etenkin siinä tapauksessa, että yhteisöenergian hankkeenne on ollut voimakkaampaa, pitkäkestoisempaa toimintaa, yhteisöllenne jää uusiutuvaan yhteisöenergiaanne omistajuus. Jatkatte vallan
antamista yhteisönne kansalaisille. Avoin ja demokraattinen tapa toimia jatkuu. Uusiutuvan yhteisöenergianne käyttö- ja ylläpito jatkuu.
On mahdollista, että matkan varrella olette saaneet uusia ideoita, joilla uusiutuvan yhteisöenergian prosessianne voi parantaa. Tai kenties olette saaneet idean täysin uuden yhteisöenergian hankkeen aloittamiseksi. Tärkeintä on, että te pidätte yllä jatkossakin yhteisöhenkeä ja omistajuutta paikkakunnallanne. Samalla teette oman osanne älykkäässä
energiasiirtymässä kohti hiilineutraaliutta ja hajautettua energiantuotantoa, jota te uudenlaiset aktiiviset energiakansalaiset vievät eteenpäin.

RP14: ARVIOI
Aloittaessasi yhteisöenergian hanketta, olet kenties RP2 mukaisesti lähestynyt tilannetta analyyttisesti ja määritellyt kohderyhmäsi ja
kohdealueesi. Jos olet tehnyt näin, olet silloin aluksi kuvaillut sitä ’tarvetta’ tai isompaa asiaa, johon yhteisöenergia on ratkaisu sekä hankkeen tavoitteita. Nyt on aika arvioida niitä tapoja, joilla ratkaisunne on
vastannut tähän alkuperäiseen tarpeeseen, johon olette halunneet vastata. Matkan varrella
olette saattaneet asettaa tarkemmin määriteltyjä päämääriä. Nyt on aika tarkistaa, ovatko
nämä tavoitteet ja päämäärät saavutettu. Pohtikaa, onko yhteisöenergian hankkeenne ollut menestys. Miettikää niitä asioita, joita olette oppineet mahdollisista vaikeuksistanne.
Mitä tekisitte eri tavalla, jos aloittaisitte alusta? Hankkeen arviointi voidaan toteuttaa joko
toimittamalla arviointilomake tai kysely hankkeessa mukana olleille toimijoille joko sähköisesti tai kasvokkain palautetilaisuudessa. Arvioinnissa on hyvä pitää osallisina yleisesti
ottaen koko yhteisö, mutta etenkin hankkeen aktiiviset organisaattorit – ne henkilöt, jotka
todella ovat vieneet hanketta eteenpäin.
RP15: VIESTI JA INSPIROI
Yhteisöenergian hankkeen kaikissa eri vaiheissa viestintä on avainasemassa. Nyt on aika viestiä laajemmin sille yhteisölle, joka on ollut mukana yhteisöenergian hankkeen elinaikana. Tämä varmistaa yhteisöenergian hankkeen avoimuuden ja demokraattisuuden. Lisäksi, viesti muille,
jotta hekin ryhtyvät toimenpiteisiin yhteisöenergian lisäämiseksi omissa yhteisöissään ja paikkakunnillaan. Levitä tietoa: puhu medialle ja kontakteillesi sekä käytä
sosiaalista mediaa hyväksesi. Kutsu ihmisiä katsomaan uusiutuvan energian laitteita, joita
olette asentaneet sekä yhteisöenergian kohdetta. Luennoi muille kansalaisjärjestöille aiheesta, jos sinua pyydetään niin tekemään. Kerro nykytilanteestanne tai lopullisesta tuloksesta. Levitä laajalle hankkeessa opittuja asioita, olivat ne sitten hyviä tai huonoja. Kaikki
asiat, joita olette oppineet matkan varrella helpottavat uuden yhteisöenergiahankkeen muodostamisessa ja eteenpäin viemisessä sekä motivoivat muita. Jopa vaikeudet ovat arvokkaita
oppitunteja, jotka auttavat muita ennakoimaan ja välttämään näitä sudenkuoppia.
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“RENCOP eli ‘uusiutuvan energian yhteistyökumppanit’ (‘renewable energy cooperative
partnership’) tarkoittavat kumppanuuksia, jotka käynnistävät yhteisöenergian hankkeita
ruohonjuuritasolla ja tukevat yhteisöenergian toimijoita uusiutuvan energian hankkeiden
kehittämisessä. RENCOP-kumppanuudet voivat sisältää kansalaisia, yrityksiä, asiantuntijoita, poliittisia organisaatioita ja julkisyhteisöjä. Eri toimijoiden luova ja kriittinen joukko
on sekä haaste että mahdollisuus silloin kun yhteisöenergiaa tukevia ja fasilitoivia ryhmiä
muodostetaan RENCOP toimijoiden joukosta. Jatkuva uudistaminen ja RENCOP kumppanuuden ylläpito lyhyin väliajoin toimijoiden aktivoisoimiseksi ovat RENCOP toiminnan
ydinalueita. RENCOP-ryhmiä kannustetaan etenkin omaksumaan monenlaisia taloudellisia rakennemalleja, kuten joukkorahoitusta tai sponsorointia.” - Co2mmunity 2017
RENCOP-kumppanuudet ovat ihmisryhmiä ja joskus organisaatioita, jotka tekevät yhdessä töitä muodostaakseen yhteisöenergiaa. Suomeksi RENCOP - a renewable energy cooperative partnership – voidaan kääntää ’ ‘uusiutuvan energian yhteistyökumppaneiksi’ tai
‘uusiutuvan energian strategisiksi yhteistyökumppaneiksi’. Nämä RENCOP-ryhmät käyttävät edellisessä alaluvussa 3.1 kuvaamiamme rakennuspalikoita yhteisöenergian aloitteiden edistämisessä.
RENCOP on käytännöllinen, analyyttinen ja rakenteellinen työkalu, jonka avulla yhteisöenergian hankkeita voidaan edistää. Tätä työkalua on käytetty Co2mmunity -hankkeessa,
jossa yhteisöenergiaa edistäviä RENCOP -ryhmiä on muodostettu kahdeksassa maassa:
Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Virossa. Näitä RENCOP-ryhmiä muodostettiin yhteensä yhdeksällä alueella. Näiden RENCOP-ryhmien
ajavina voimina eri Co2mmunity -hankkeen kahdeksassa maassa olivat energiatoimistot (4 kpl), kunta, alueelliset organisaatiot (3 kpl) ja koulutukseen liittyvät organisaatiot (3 kpl). Muista maista poiketen Suomessa RENCOP-ryhmiä muodostettiin kahdella eri
alueella: Uudellamaalla ja Etelä-Pohjanmaalla.
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RENCOP voi olla joko yhteisövetoinen tai asiantuntijavetoinen. RENCOP-ryhmät muodostua joko kaupunki- tai maaseutuympäristössä. Yhteisöenergian rakennuspalikoita voidaan
käyttää eri ympäristöissä hyvin eri tavalla. Tämän havainnollistamme antamalla kaksi eri
esimerkkiä RENCOP-prosesseista, joita on hallinnoitu kahdella eri alueella Suomessa: Uusimaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Paikallinen ympäristö ja paikallistietous vaikuttavat aina
RENCOP-ryhmiin ja siihen järjestykseen, jossa yhteisöenergian rakennuspalikoita on hyvä
käyttää. Yleisesti ottaen RENCOP-ryhmät aktivoivat ihmisiä olemaan mukana yhteisöenergian hankkeissa.

RENCOP uusiutuvan yhteisöenergian hankkeiden työkaluna

R.EN.CO.P
Two Models for
Renewable ENergy COoperative Partnerships:
Renewable ENergy COoperative Partnership

RENCOP 1
Expert

initiate
stimulate
facilitate
disseminate

Local
Community
RENCOP 2

3.2.1 Yhteisö- ja asiantuntijalähtöinen RENCOP
RENCOP-ryhmiä on olemassa kahta erilaista pääasiallista mallia, jotka ovat yhteisö- ja
asiantuntijalähtöinen malli. Nämä esitetään englanniksi kuvassa 11. Yhteisölähtöisessä
RENCOP-mallissa paikalliset yhteisöt käynnistävät stimuloivat ja usein fasilitoivat yhteisöenergian hankkeita. Ideat hankkeisiin nousevat paikallisyhteisöistä, jotka voivat pitää
sisällään asiantuntijoita joko yhteisöenergian edistämiseen liittyen (paikallisia aktiivisia
toimijoita, johtajia, taloudellisia asiantuntijoita) tai uusiutuvaan energiaan liittyen (teknisen alan asiantuntijoita). Asiantuntemusta on voitu hankkia tarvittaessa myös yhteisön
ulkopuolelta – joskus RENCOP-ryhmän koordinaattorin avulla. Tällainen RENCOP- ryhmän koordinaattori voi olla esimerkiksi kunnan edustaja – karismaattinen ihminen, jolla
on vahva kiinnostus tukea paikallisia ideoita, joiden päämääränä on hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen. Tämänkaltainen ihminen voi järjestää ja fasilitoida tapaamisia ja työpajoja, joissa paikalliset voivat vapaasti ideoida ja rajata sen uusiutuvan energian muodon,
joka olisi paikallisten etujen mukainen. Hän voi myös järjestää temaattisia tapaamisia, esimerkiksi järjestämällä ’öljykattilasta eroon ja uusiutuva yhteisöenergian ratkaisu tilalle’
tapaamisia tai aurinkoenergiailtoja silloin, kun tietty uusiutuvan energian ratkaisu on jo
tiedossa.
RENCOP-ryhmän koordinaattori voi myös järjestää tai ehdottaa kyselyä paikallisille, jossa
selvitetään heidän halukkuuttaan olla osana yhteisöenergian hanketta. RENCOP-ryhmän
koordinaattori voi tukea yhteisöenergian hankkeita niiden joka askeleella. Hän voi löytää
ideoita, motivoida ja kerätä kiinnostuneita ihmisiä, järjestää yhteisöenergian kohdevierailuja tai tuoda yhteisöenergian asiantuntijoita puhujiksi tapaamisiin sekä viestiä ja kampanjoida. RENCOP-ryhmän koordinaattori – esimerkiksi siis kunnanedustaja – voi auttaa
paikallisyhteisöä hankkeen suunnittelussa, antaa tarvittaviin lupiin liittyviä ohjeita ja auttaa taloudellisessa suunnittelussa. Kunta voi olla apuna hankkeen rahoituksen järjestämisessä. Kunta voi rahoittaa tai osa rahoittaa hankkeen, taata hankkeeseen liittyvän lainan tai
ohjata muun olemassa olevan rahoituksen pariin, jota paikalliselle yhteisölle olisi saatavilla. Lisäksi koordinaattori voi auttaa yhteisöenergian hankkeen arvioinnissa, kerätä tähän
liittyvää tietoa ja palautetta sekä levittää olemassa olevaa tietoa muihin alueen paikallisyhteisöihin tai laajemmin muille alueille.
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Kuva 9. Kaksi RENCOP-mallia: yhteisölähtöinen (community driven) ja asiantuntijalähtöinen (expert driven).

Asiantuntijalähtöinen RENCOP-malli lähtee liikkeelle RENCOP-ryhmän koordinaattorista, joka kokoaa yhteen asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmän on tarkoitus toimia katalysaattorina yhteisöenergiaa edistävien RENCOP-ryhmien muodostamisessa. Näille asiantuntijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia. Heille esitetään tietoa yhteisöenergiasta
ja sen mahdollisuuksista, jonka jälkeen he innovoivat mahdollisia yhteisöenergian hankeideoita alueella. Asiantuntijat voivat edustaa erilaista asiantuntemusta yhteisöenergiaan
liittyen, kuten uusiutuvan energian yrityksiä tai teknisiä asiantuntijoita, yhteisöenergian
loppukäyttäjiä, kunnan tai alueen edustajia, kansalaisjärjestöjen edustajia, tutkimus- ja
kehittämisorganisaatioita, taloudellisia organisaatioita tai muita organisaatioita, jotka
toimivat suoraan kansalaisten aktivoinnin parissa. Asiantuntijalähtöisen RENCOP-ryhmän kokoonpano vaihtelee paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Asiantuntijaryhmän jäsenet voivat tukea asiantuntemuksellaan yksittäisiä yhteisöenergian hankkeita
tarpeen mukaan. RENCOP-ryhmän koordinaattorin tukena nämä asiantuntijat voivat tukea paikallisia yhteisöjä muodostamaan ja ylläpitämään yhteisöenergian hankkeita.
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3.2.2 Kaksi RENCOP-ryhmän ympäristöä: kaupunki ja maaseutu
Yhteisöenergiaa edistäviä RENCOP-ryhmiä voidaan muodostaa niin kaupunkeihin kuin
maaseudulle. Havaintomme Co2mmunity-hankkeessa on ollut, että maaseudun yhteisöenergian hankkeita koordinoidaan luontevammin paikallisten aktiivisten ihmisten kautta
ja ne ovat usein yhteisölähtöisiä. Toisaalta kaupunkiympäristössä urbaanit yhteisöenergian hankkeet ovat usein asiantuntijoiden vetämiä ja siis asiantuntijalähtöisiä.
Kaupunkiympäristössä RENCOP yhteisöt pohjautuvat useammin ’ideoiden yhteisöihin’ ja
maaseutuympäristössä ’paikan yhteisöihin’ (Seyfang et al. (2013)). Nimittäin kaupunkiyhteisöt liittävät yhteisöenergian tyypillisesti ideoihin, mielenkiinnonkohteisiin ja arvoihin
(kuten ympäristö) ja maaseutuyhteisöt liittävät yhteisöenergian tyypillisesti asuinpaikkaansa. Maaseutuyhteisöillä ympäristöarvot eivät ole näytelleet pääosaa yhteisöenergian
hankkeiden motivaattoreina (Islar & Busch 2016; Busch & McCormick 2014.)
Co2mmunity -hankkeessa yhteisöenergiaa edistäviä RENCOP-ryhmiä perustettiin yhdeksälle eri alueelle. Asiantuntijalähtöisten RENCOP-ryhmien, joita muodostettiin kaupunkiympäristöissä, kohderyhminä olivat muun muassa taloyhtiöt ja kaupungin osan naapurustoon liittyvät järjestöt. Maaseuduilla perustetut RENCOP-ryhmät olivat joko yhteisö- tai
asiantuntijalähtöisiä ja kohderyhmänä olivat omakotitalojen asukasryhmät sekä kylä- tai
harrastejärjestöt.

3.2.3 Suomessa muodostetut RENCOP-ryhmät kahdella alueella
Seuraavaksi luomme katsauksen kahteen suomalaiseen alueeseen, jotka ovat olleet mukana Co2mmunity -hankkeessa ja edistäneet yhteisöenergian hankkeita muodostamalla
RENCOP-ryhmiä alueilla. Nämä ovat mielenkiintoisia esimerkkejä, sillä luomme katsauksen sekä kaupunkivaltaiseen Uusimaan alueeseen että maaseutuvaltaiseen Etelä-Pohjanmaan alueeseen. Millä tavalla RENCOP-ryhmiä laitettiin käyntiin ja vietiin eteenpäin?
Minkä tyyppistä uusiutuvaa yhteisöenergiaa vietiin eteenpäin näillä alueilla? Minkälaisten
toimijoiden asiaa edistettiin näissä prosesseissa?
Etelä-Pohjanmaan RENCOP
Etelä-Pohjanmaalla asiantuntijapohjainen RENCOP muodostettiin vuoden 2018 alussa kehittämään uusiutuvaa yhteisöenergiaa alueella. Vastuu Etelä-Pohjanmaan RENCOP-ryhmän
koordinoinnista on jakautunut kahden alueellisen organisaation välille, joita ovat Thermopolis
Oy – Etelä-Pohjanmaan energiatoimisto sekä Etelä-Pohjanmaan liitto. Etelä-Pohjanmaalla on
suuri määrä aktiivisia paikallisia yhteisöjä, kuten kyläyhdistyksiä, jotka luovat hyvän pohjan
kehittää heidän kanssaan yhteisöenergian hankkeita yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijalähtöisen Etelä-Pohjanmaan RENCOP-ryhmän ensimmäinen tavoite oli lisätä tietoa ja
keskustelua yhteisöenergiasta ja sen hankkeista RENCOP-ryhmän jäsenten kesken. Näin ollen
pyrittiin lisäämään keinoja, joilla asiantuntijat voivat edistää tällaisia hankkeita töissään.
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Alun perin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi asetettiin mikro-CHP eli yhdistetty lämmön ja
sähköntuotanto sekä siihen liittyvät uudet teknologiset ratkaisut. Toiveissa oli todellisen
muutoksen aikaan saaminen ja energiamurroksen kiihdyttäminen. Lisäksi, asiantuntijalähtöinen RENCOP toimii katalysaattorina uusiutuvan yhteisöenergian hankkeille, joita voidaan
muodostaa liittyen johonkin seuraavista uusiutuvan energianlähteistä: biomassa, biokaasu,
aurinkoenergia tai maalämpö.
Asiantuntijapohjaisissa RENCOP-ryhmän tapaamisissa tavoitteeksi tuli järjestää useita avoimia RENCOP-tapaamisia alueen kansalaisille, jotta tietoa yhteisöenergiasta saadaan levitettyä ja yhteisöenergian projekteja tuettua. Maaseudulla kaikkein tärkeimmät toimijaryhmät
ovat kyläyhteisöjä, kun taas kaupunkiseudulla keskitytään taloyhtiöihin.
Etelä-Pohjanmaan RENCOP työn koordinaattorit ovat suunnitelleet toimintaa alueella yhdessä, järjestäneet tapaamisia, esitelmöineet aiheesta sekä vetäneet RENCOP työhön liittyviä
tapaamisia. Useat toimijat ovat olleet mukana asiantuntijalähtöisen RENCOP-ryhmän lisäksi
myös prosesseissa, joissa on aktivoitu tavallisia kansalaisia.
Esimerkiksi Alavudella Alavuden kehitys ry. oli mukana ’Aurinkoinen Alavus’ -projektissa. Tämä projekti järjestettiin keväällä 2018 ja sen puitteissa tarjottiin Alavuden kuntalaisille
mahdollisuus saada tietoa aurinkoenergiasta ja osallistua aurinkopaneelien yhteishankintaan.
Aihepiirin ympärillä järjestettiin useita tapaamisia. Aihepiiristä viestittiin ja kampanjoitiin
ahkerasti mediassa ja paikallisilla messuilla. Samantyyppinen aurinkoenergiaprosessi järjestettiin vuotta myöhemmin Ilmajoella keväällä 2019, jossa tapahtumia järjestettiin Ilmajoen
kuntalaisille ja yrityksille. Lisäksi, kyläyhteisöjä ja harrastejärjestöjä on pyritty aktivoimaan
uusiutuvan energian pariin ja heille on järjestetty useita kyläiltoja yhteistyössä paikallisen
Leader-ryhmän, Leader Aisaparin kanssa. Näissä on kerrottu yhteisöenergian mahdollisuuksista ja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tarjolla olevasta taloudellisesta tuesta, jota yleishyödylliset organisaatiot voivat hakea.
Etelä-Pohjanmaan strategia on ollut viestiä ja kampanjoida yhteisöenergian mahdollisuudesta tavallisen kansan parissa. Näin ollen onkin liikuttu messuilla ja kylätapahtumissa, jolloin
kansalaiset voidaan tavoittaa ruohonjuuritasolla. Medialle on annettu haastatteluja tarvittaessa. Paikallista lehtikirjoittelua on seurattu tarkasti mahdollisten yhteisöenergiahankkeiden ideoinnissa. Jos selkeää kiinnostusta tiettyyn uusiutuvan energianlähteeseen on havaittu,
kuten aurinkoenergiaan Ilmajoella, on tätä paikallista innostusta tuettu. Lisäksi omia paikallisia kontakteja ja niiden tuomia johtolankoja on seurattu yhteisöenergian edistämisessä alueellisesti. Etelä-Pohjanmaalla on ollut erityisen selkeää, ettei ole tarkoituksenmukaista toimia
’ylhäältä käsin’ vaan on tärkeää tukea paikallisia ideoita ja innostusta. Näin toimittiin aurinkoenergian yhteishankinnoissa. Näin ollen RENCOP-työskentely, joka lähti asiantuntijavetoisesti liikkeelle, onkin kääntynyt kohti yhteisölähtöisiä prosesseja. Molempia lähtökohtia on
otettu luovasti käyttöön tarpeen vaatiessa.
Uusimaan RENCOP
Uusimaalla RENCOP-työskentely on lähtenyt liikkeelle Helsingissä, jossa aurinkosähköön
liittyviä projekteja on edistetty kerrostaloissa ja taloyhtiöiden parissa. Suomessa taloyhtiöiden parissa ollaan hyvin kiinnostuneita kerrostalojen yhteisistä aurinkosähköjärjestelmistä. Vaikka kiinnostusta on paljon, asennuksia on nykyisellään hyvin harvoissa paikois-
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sa. Suomessa on lähes 90 000 taloyhtiötä ja yli 2,6 miljoonaa ihmistä asuu kerrostaloissa
(lähes 50 % kotitalouksista).

Vältä näitä virheitä

Helsingissä RENCOP-ryhmä on asiantuntijalähtöinen. Sen parissa aurinkoenergian asiantuntijat, ratkaisujen tarjoajat ja muut avainasemassa olevat toimijat pyrkivät tunnistamaan
avainasemassa olevia esteitä sekä toisaalta niitä mekanismeja, joilla taloyhtiöiden pyrkimyksiä hankkia aurinkosähköä voidaan tukea. Tarkoituksena on hyödyntää asiantuntijaryhmän tukea sekä innostaa ja tukea uusiutuvan energian hankkeita Helsingin alueella.

Kokemuksen ja kirjallisuuden perusteella on olemassa useita seikkoja, jotka johtavat epäonnistumiseen niin RENCOP-työssä kuin uusiutuvan yhteisöenergian hankkeiden osalta.
Vältä näitä virheitä, jos haluat minimoida paikallisen vastustuksen hankkeellesi, maksimoida paikallisen tuen sekä tehdä RENCOP-työstäsi menestyksen.

RENCOP koordinaattorina Uudellamaalla toimii Green Net Finland. Asiantuntijalähtöinen
RENCOP-ryhmä perustettiin vuoden 2018 alussa ja aloituskokous järjestettiin tammikuussa 2018. Alun perin ryhmässä keskityttiin jakamaan puolueetonta ja helposti saatavilla
olevaa tietoa aurinkoenergiasta, tunnistamaan hyviä käytäntöjä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Lisäksi, RENCOP työskentelyssä järjestettiin tietoa lisääviä tapahtumia ja seminaareja asuntojen omistajille liittyen aurinkosähköön ja niiden teknisiin ja taloudellisiin
näköseikkoihin liittyen. Ensimmäinen esimerkki näistä oli aurinkosähkön aamiaistapahtuma taloyhtiöille, joka järjestettiin elokuussa 2018. Tapahtumassa Aalto yliopisto esitteli
järjestämänsä kyselyn tuloksia, jonka mukaan taloyhtiöissä asuvat suomalaiset ovat kiinnostuneita yhteisöenergiasta ja sen toteuttamisesta. Tämä aihe sai kansallista mediahuomiota.

Vältettävät virheet:

Uudenmaan RENCOP työssä kävi selväksi, että taloyhtiöillä ei ole tarpeeksi tietoa tehdäkseen asiantuntevan päätöksen liittyen lämmön ja sähkön tuotantoon. Tämän vuoksi Uusimaan asiantuntijapohjaisessa RENCOP työssä tärkeää on ollut luoda dynaaminen
energiadatan analysointityökalu rakennuskohtaiseen uusiutuvan energian tuotantoon
Co2mmunity-hankkeen aikana. Tämän työkalun avulla on mahdollista mallintaa aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen hybridijärjestelmiä kerrostaloille. Tämän kaltaisten
arviointien avulla voi energiasopimuksista tulla mahdollinen työkalu rahoituksen hankintaan, sillä tämä mahdollistaa taloudellisen hyödyn saavuttamisen. Lämmitysjärjestelmän
lisääminen arviointiin on tärkeä askel kohti laajempaa energiamurrosta. Suomen vuosina
2017-2019 toiminut asunto-, aluesuunnittelu- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
on todennut, että vain 47 % lämmitykseen tarvittavasta energiasta Suomessa tuotetaan
uusiutuvilla energianlähteillä, kun taas sähkön osalta luku on 88 %.

4 Mitä voin kansalaisena tai kunnanedustajana tehdä
tukeakseni uusiutuvaa yhteisöenergiaa?
Lopulta, olet sitten kunnanedustaja tai ihan tavallinen kansalainen, haluat varmastikin
tietää tapoja, joilla sinä voit tukea uusiutuvan yhteisöenergian hankkeita. Tätä ennen kuitenkin kannattaa perehtyä niihin seikkoihin, jotka saavat RENCOP-työskentelyn sekä yhteisöenergian hankkeet epäonnistumaan.
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1) Yksinomaan ulkopuolisiin asiantuntijoihin nojaaminen, kun kehitetään suunnitelmia yhteisölle. Suurin osa ihmisistä eivät pidä lainkaan, jos yhteisöä tuntemattomat
ihmiset tulevat sanelemaan heille niitä seikkoja, joita heidän tulisi tehdä. Hyvä tapa
saada prosessi epäonnistumaan tapahtuu kutsumalla vain ulkopuolisia asiantuntijoita
esittelemään yhteisölle täysin loppuun asti mietittyjä suunnitelmia niistä asioista, joita kuuluu tehdä. Pidetään huoli siitä, että paikallisilla ei ole mitään sanottavaa tärkeissä asioissa. Näin ollen he eivät tunne minkäänlaista omistajuutta hankkeen suhteen ja
vastustus on taattu. Näiden asiantuntijoiden on hyvä pukea puku ylleen, laittaa geeliä
hiuksiinsa ja kohdella yhteisön jäseniä kuin tietämättömiä kyläläisiä. Lisäksi tällaisten
asiantuntijoiden kannattaa puhua vaikeilla termeillä, jotka liittyvät talouteen, lakitekstiin tai tekniikkaan. Tällaisissa virheellisissä tapauksissa ei myöskään tuoda prosessiin mukaan asiantuntijoita pienistä, alueellisista ja luotetuista yleishyödyllisistä
organisaatioista, joita paikalliset voisivat arvostaa. Tämän sijaan asiantuntijoita tuodaan paikalle vain isoista instituutioista, kuten suurien energian toimittajien ja pankkien piiristä.
2) Paikallisen tiedon huomiotta jättäminen. Paikalliset asukkaat tietävät usein paljon
siitä paikasta, jossa he asuvat sekä sen historiasta. Tämän paikallisen tiedon huomioiminen tuo näkyviin mahdollisesti jo olemassa olevat ristiriidat, yhteisössä vallitsevat
arat aiheet sekä fyysiseen ympäristöön liittyvät seikat. Rahan ja ajan hukkaa on esimerkiksi huomata myöhemmin, että aurinkopuistoa varten hankittu maa onkin erittäin saastunutta, koska menneillä vuosikymmenillä alueella on ollut sitä saastuttavia
sotaharjoituksia.
3) Sulje paljon ihmisiä pois yhteisöstä. Tee töitä vain pienen ja valitun ryhmän kanssa,
jolloin saat lopun yhteisöstä harmistumaan hankkeeseen. Jos suuri osa paikallisista
suljetaan hankkeen ulkopuolelle, he tulevat paheksumaan sitä, että eivät voi vaikuttaa
lähiympäristönsä tilaan. Ottamalla toimintaan mukaan vain pienen ryhmän ja sulkemalla enemmistön pois, voit olla varma, että konflikti näiden ryhmien välillä on varmistettu.
4) Jaa taakat ja hyödyt epätasaisesti. Varmista tuleva konflikti pitämällä huoli siitä, että
yksi ryhmä (mielellään enemmistö) joutuu kantamaan kaikki energiahankkeeseen liittyvät taakat, esimerkiksi tuulivoimalan lähimaisemassaan, melusaasteen, rakennustyömaan talonsa edessä vuosikausia tai raskasta liikennettä, joka ohjautuu paikalliseen
biokaasulaitokseen. Samalla loput toimijat (mielellään vähemmistö) saa kaikki hyödyt
hankkeesta. Tämänkaltainen toiminta vie hankkeesta kaiken oikeudenmukaisuuden.
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5) Rajaa toimintasi tiukasti yhden kunnan alueelle. Kuntien rajoille sijoitetut isot rakennelmat, kuten tuulivoimalat, voivat aiheuttaa vastustusta toisen kunnan puolella silloin heidän asukkaitaan ei päästetä millään lailla osallistumaan päätöksentekoon tai
hyötymään näistä uusiutuvaan energiaan liittyvistä rakennelmista. Tällöin saadaan aikaan asetelma, jossa eri kuntien asukkaat ovat vastakkain ja konflikti on valmis.
6) Älä ota paikallisia yrityksiä mukaan suunnitellessasi ja tehdessäsi toimenpiteitä. Rajatessasi pois käytännöt, jotka auttaisivat paikallistaloutta ja rakentuisivat paikalliselle
asiantuntijuudelle et saa myöskään toiminnallesi mitään tukea. Paikallisten yritysten
mukanaolo saa aikaan omistajuuden ja ylpeyden tunteen mukana olevissa paikallisissa,
jotka voivat jopa puolustaa hanketta julkisissa keskusteluissa. On paljon helpompi yrittää sabotoida sellaista hanketta, joka työllistää jonkun ventovieraan kuin oman serkun
tai ystävän.
7) Sivuuta tulossa oleva konflikti, kunnes on liian myöhäistä. Jos huomaat jännitteitä
yhteisössäsi, on tällöin suuri virhe olla tekemättä mitään. Teeskentelemällä, että mitään ei ole tapahtunut ja tuomatta asiaa käsittelyyn on matkalla kohti epäonnistunutta
hanketta. Pienen konfliktin tapahtuessa viivyttely silloin, kun olisi nopeasti löydettävä
sovittelija yhteisöstä, voi johtaa lopulta vakavanlaiseen vastustukseen.
8) Ole mahdollisimman passiivinen ja viivyttele prosesseja, jotka johtaisivat RENCOP-ryhmän muodostamiseen tai uusiutuvan yhteisöenergian edistämiseen. Kun et
tee aloitteita, vaan odotat ihmisten lähestyvän sinua, saat odotella aika kauan. Etenkin,
jos yhteystietosi ovat vaikeasti saatavilla. Tällainen viivyttely ja passiivisuus ei johda
yhteisöenergian hankettasi mihinkään.
9) Viestiessäsi hankeideaa kerro tästä mahdollisimman abstraktisti hämmentääksesi
ihmisiä. Abstraktit hankekuvaukset pitävät huolen siitä, että ihmiset eivät käsitä sitä
konkreettista ideaa, jota pyrit edistämään. Näin ollen myös muiden olemassa olevien
yhteisöenergian hankkeiden oppeja ei hyödynnetä. Yhteisöenergian kenttämatkat käytännöllisiin kohteisiin alueella jätetään välistä ja käytännöllisyyden puute vieraannuttaa ihmiset hankkeesta.
10) Huono hankehallinto johtaa epäonnistumiseen. Ennen investointia tehdyn toteutettavuustutkimus puute ja yleinen tietämättömyys eri teknologioiden mahdollisuuksista
johtaa tyypillisesti suuren rahasumman haaskaamiseen ja konkurssiin.
11) Älä mukauta hankeideoita paikallisiin olosuhteisiin. Jos vain kopioit jonkun muun
aiemmin toteuttaman työn omalle alueellesi muodostaessasi yhteisöenergian hankettasi, jäävät paikalliset erityispiirteet ja yhteisön toiveet huomioimatta. Jonkun muun
tahon suunnitelman orjallinen toteuttaminen johtaa siihen, ettei hanke sovi paikalliseen ympäristöön ja hanke epäonnistuu.
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Mitä minä voin tehdä?
Haluat siis välttää edellä mainittuja virheitä ja mietit niitä asioita, joita voit itse tehdä edistääksesi uusiutuvaa yhteisöenergiaa. Nyt lopuksi tuomme esiin niitä seikkoja, joita voit
tehdä joko kunnanedustajana tai kansalaisena.
Kunnan edustaja
1) Ole RENCOP koordinaattori, karismaattinen henkilö, joka haluaa aidosti tukea paikallisia ideoita, joilla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä.
2) Tarjoa asiantuntemustasi paikallisten yhteisöjen tueksi asioissa, uusiutuvaan energiaan liittyvät lupa-asiat, rahoitus ja muu byrokratia (kuten raportointi).
3) Viesti ja kampanjoi ideoita, joihin kansalaiset voivat tarttua. Auta kuntalaisia löytämään yhteisöenergian ideoita, motivoi heitä sekä kerää kiinnostuneet ihmiset yhteen.
4) Tee uusiutuvaan energiaan ja yhteisöenergiaan liittyviä aloitteita kunnassasi, näin
luot asialle suosiollisen toimintaympäristön kuntalaisillesi.
5) Järjestä ja fasilitoi tapaamisia ja koko yhteisöenergian hankeprosessia kuntalaisillesi.
Voit esimerkiksi sisällyttää tähän mahdollisia kyselyjä, joiden avulla selvität paikallista kiinnostusta noin yleisesti yhteisöenergiaa kohtaan tai erityisesti jotain tiettyä uusiutuvan energian ratkaisua kohtaan. Voit myös järjestää vapaan ideoinnin työpajoja
sopivan uusiutuvan yhteisöenergian muodon rajaamiseksi. Tai näiden sijaan teemallisia tapaamisia (esimerkiksi teemalla ‘öljykattilasta eroon’). Tarjoa asiantuntemustasi uusiutuvan energian laitteiden hankintaprosessissa ja vie prosessia eteenpäin. Voit
myös järjestää kuntalaisillesi kenttämatkoja olemassa oleviin yhteisöenergian kohteisiin tai kutsua yhteisöenergian asiantuntijoita omiin kokouksiisi inspiraation lähteeksi
ja tietolähteeksi.
6) Anna valta kuntalaisille ja tue paikallisia yhteisöenergian ideoita sekä näitä tukevien
yhteisöjen muodostumista.
7) Avusta yhteisöenergian hankkeen rahoituksen hankkimisessa. Kuntasi voi avustaa
yhteisöenergian hankkeen rahoituksen hankkimisessa. Tämä voi tapahtua joko suoraan rahoittamalla (tai osittain rahoittamalla) hankkeen tai takaamalla lainan. Tai sitten voit neuvoa kuntalaisesi muiden rahoituslähteiden pariin, joita kuntalaisillasi on
käytettävissään alueellasi (esimerkiksi mahdolliset investointituet tai muu uusiutuvaan energiaan liittyvä tuet tai vihreät lainat).
8) Avusta yhteisöenergian hankkeen arvioinnissa ja inspiroi muita jakamalla tietoa paikallisesta uusiutuvan yhteisöenergian ratkaisustanne.
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Kansalainen
1) Tartu yhteisöenergian mahdollisuuksiin. Ensinnäkin, näitä mahdollisuuksia voi löytyä
olemassa olevan rahoituksen parista. Vuosien 2020-2022 aikana taloyhtiöt ja omakotitalojen asukkaat voivat hakea energiatukea ARA:sta energiatehokkuuden parantamistoimiin, jotka voivat sisältää myös aurinkoenergiaan ja lämpöpumppuihin liittyviä toimia. Lisäksi, vihreitä joukkovelkakirjalainoja on ollut mahdollista hakea OP-ryhmältä
helmikuusta 2019 alkaen. Taloyhtiöt voivat hyötyä vihreistä lainoista, jos tehdyt korjaukset ja toimenpiteet saadaan maksettua näistä aiheutuvilla säästöillä (esimerkiksi
energiakuluissa). Vielä, jos edustat kyläyhdistystä tai vapaa-ajan yhdistystä, tarkista
mahdolliset yleishyödyllisille yhdistyksille saatavilla olevat investointituet, joita voi
olla tarjolla paikallisella Leader-ryhmälläsi. Toinen seikka, joka luo mahdollisuuksia,
on muuttuva lainsäädäntö liittyen taloyhtiöiden asukkaiden mahdollisuuksiin käyttää
yhteisen aurinkosähköjärjestelmän tuottamaa sähköä omien asuntojensa sisällä – on
odotettavissa lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tämän kaltaisen toiminnan taloudellisesti kannattavalla tavalla. Toisaalta myös suuret verkkoyhtiöt pilotoivat uudenlaisia
kompensaatiomalleja uusiutuvan energian tuottajakuluttajille. On kannattavaa seurata
verkkoyhtiöiden palvelujen kehitystä kompensaatiomalleihin liittyen.
2) Ole aktiivinen energiakansalainen! Vaalikaa yhteisönne hyvää henkeä, joka hyödyttää
teitä kaikkia. Tästä tulee helpompaa, kun lainsäädäntö muuttuu sekä EU-tasolla että
kansallisesti ohjaten keskitetystä fossiilisten polttoaineiden tuotannosta ja kulutuksesta kohti hajautettua tuotantoa ja kulutusta, jossa hyödynnetään paikallisia uusiutuvan energianlähteitä ja jotka hyödyttävät paikallisia yhteisöjä. Tuo yhteisöenergia
esiin sosiaalisissa verkostoissasi ja miettikää yhdessä niitä paikallisia ratkaisuja, joita
haluatte toteuttaa ja jotka hyödyttäisivät juuri teidän paikallista yhteisöänne.

kuin mediassakin. Kerää ideoita, ihmisiä yhteen sekä kontakteja, joilla on tarvittavaa
asiantuntemusta yhteisöenergian hankkeen toteuttamiseksi.
6) Luota asiantuntijoihin, joita on sekä yhteisösi sisällä että sen ulkopuolella. Yhteisössäsi voi olla hyvin monenlaista asiantuntemusta, sillä sen jäsenillä on erilaisia taitoja
ja ammatteja. Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä myös yhteisösi ulkopuolelle ja täydentää asiantuntemustanne esimerkiksi kunnanedustajien avulla tai olemalla yhteydessä
alueesi energianeuvojiin. Nämä voivat auttaa yhteisöenergian hankkeenne eteenpäin
viemisessä. Näiden asiantuntijoiden avulla voitte suunnitella hankkeen, kerätä uusiutuvan energian kohteeseen liittyvää tietoa sekä talouteen ja lainsäädäntöön liittyviä
tietoja, joita tarvitaan hankkeenne läpiviemiseksi.
7) Järjestäydy: Jos yhteisöenergian hankkeessanne on kyse pitkäaikaisemmasta ja isommasta toiminnasta, valitse sopiva yritysmalli, jonka puitteissa toimia, kuten osuuskunta. Sitten toimi: asenna uusiutuvan energian laitteet ja tee muut yhteisöenergiaan
liittyvät työt. Arvioi yhteisöenergian hankettasi joko sen ollessa pidemmällä tai sen
päätyttyä sekä inspiroi muita. Lopulta, etenkin pidempiaikaisessa toiminnassa hyvä
yhteisöhenki jatkuu ja paikallinen omistajuus säilyy, näin yhteisöenergian moninaiset
hyödyt jäävät teidän käyttöönne paikallisesti ja olette omalta osaltanne vaikuttaneet
positiivisesti energiasiirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

3) Ole hyvin koulutettu ja teknisesti suuntautunut edelläkävijä! Käytä sitä tietoa, jota eri
teknologioista on saatavilla internetissä ja ota käyttöön älykkäitä uusiutuvan yhteisöenergian ratkaisuja omalle paikalliselle yhteisöllesi. Ole innovatiivinen ja ota käyttöön
uudenlaisia ennakkoluulottomia ja luovia uusiutuvan energian ratkaisuja. Tämänlainen toimintatapa on edistänyt esimerkiksi lämpöpumppujen määrän räjähdysmäistä
kasvua pientaloissa Suomessa.
4) Opi muilta. Esimerkiksi taloyhtiöiden yhtenä uudenlaisena lämmitysvaihtoehtona voi
olla maalämpöpumppu. Voitte harkita olisiko teidän taloyhtiönne tapauksessa kannattavaa mennä uuden trendin mukana, jossa fossiilisilla polttoaineilla käyvä kaukolämpö, öljylämmitys tai täyssähkölämmitys vaihdetaan maalämpöpumppuun rivitalossasi
tai kerrostalossasi7. Lisäksi, voitte vierailla yhteisöenergian kohteissa ja kutsua yhteisöenergian asiantuntijoita tapaamisiinne. Kenties inspiroidutte kehittämään ratkaisuja kierrätyspolttoaineiden, tuulivoiman tai vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden
saralla. Tai vielä parempaa, voitte kenties olla todellisia muutoksen edelläkävijöitä ja
kehittää sekä ottaa kylässänne tai naapurustossanne käyttöön integroituja uusiutuvan
energian ratkaisuja, joissa hyödynnetään monenlaista teknologiaa.
5) Viestintää ja kampanjointia. Suunnitellessasi uusiutuvan yhteisöenergian hanketta,
jaa asiasta tietoa niin sosiaalisessa verkostossasi ja sen epävirallisissa ympäristöissä
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7

| Tämä saattaa olla kannattavaa tiettyjen reunaehtojen puitteissa, esimerkiksi silloin, jos kaukolämmitys
lämpenee kivihiilellä tai rakennusta lämmitetään öljykattilalla tai teillä on käytössä suorasähkölämmitys.
Samoin muut kriteerit tulee täyttyä, esimerkiksi rakennuksen sijainti mahdollistaa lämpökaivon poraamisen (on tarpeeksi tilaa). Lisäksi rakennuksen koko ja tarvittavan lämmityksen määrä vaikuttavat siihen
onko kannattavaa vaihtaa järjestelmä maalämpöpumppuun.
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