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Energiayhteisöt ovat maailmanlaajuisessa energiamurroksessa vaikuttavia ryhmiä, jotka jakavat yh-

teisön kesken hallittua energiantuotantoa toistensa kanssa. Energiayhteisöt luovat asiakkaille uusia 

mahdollisuuksia osallistua energiamarkkinoille. Energiayhteisöt voivat syntyä toisistaan hyvin eri-

laisiin ympäristöihin, erilaisin toimintamallein ja eri syistä. Positiivinen ympäristö, sosiaaliset ja 

poliittiset odotukset yhteisöjä kohtaan sekä paikallisten yhteinen mielenkiinto energiavalin-

toihin antavat yhteisöille pohjan, jossa niiden on mahdollista onnistua ja toimia kestävästi.  

Yhteiskunnan tarjoamat kannustimet ja asettamat säädökset muovailevat energiayhteisöjen 

toimintamalleja. Monien Euroopan maiden energiaohjelmissa energiayhteisöt on noteerattu, 

vaikka ne eivät käsitteenä ole kovin tunnettuja ja tarkasti määriteltyjä.  
 

Tässä kandidaatintyössä selvitetään energiayhteisöiden määritelmä ja tutkitaan energiayh-

teisöiden syntymiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä käydään läpi Työ- ja elinkeinoministe-

riön älyverkkotyöryhmän esittämät, paikallisten energiayhteisöjen ja hajautetun energiayh-

teisön, toimintamallit energiayhteisöille Suomessa. Lisäksi työssä esitellään kolme eri ko-

koista energiayhteisöä eri puolilta Eurooppaa, Eigg Skotlannista, Feldheim Saksasta ja 

Samsø Tanskasta. Näiden energiayhteisöjen kohdalla tutkitaan miten ja minkälaisiin olosuh-

teisiin ne ovat syntyneet. Työ tehdään kirjallisuustutkimuksena olemassa olevien tieteellis-

ten aineistojen pohjalta. Työssä keskitytään energiayhteisöihin sähkön tuotannon ja -kulu-

tuksen osalta. 
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Energy communities are groups that take part in the global energy transition. In energy com-

munities people control their own energy production and share the gains with each other. 

Energy communities can create new opportunities for customers to join the energy market. 

These communities can form into a variety of environments, models and for different rea-

sons. Positive environment, social and political expectations for communities create a base 

where they can succeed and operate sustainably. Incentives and regulations from the go-

venrment mold energy community models. Many European countries have noted energy 

communities in their energy programmes even thought they are not yet well known or defi-

ned concepts.  
 

This Bachelor’s Thesis looks at the definiton of energy communities and examines factors 

that impact the creation of energy communities. The energy community models in Finland 

are defined by the Smart Grid Working Group of Publications of the Ministry of Economic 

Affairs and Employment. The models are local energy community models and decentraliced 

energy community model. Also three different sized energy communities from Europe are 

intorduced, Eigg from Scotland, Feldheim form Germany and Samsø from Denmark. From 

these energy communities it is discovered how and in what circumstances they were formed. 

The thesis are carried out as a literature study based on former scientific studies about the 

topic. The thesis focuses on electricity production and use.   
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1. JOHDANTO  

Energiainfrastruktuuri on historiallisesti ollut keskitettynä suurille tuotantolaitoksille, niiden 

ja asiakkaiden välille rakennetuille, yleensä valtion ja jakeluverkkoyhtiöiden omistamille, 

lämpö- ja sähköenergiansiirto- ja jakeluverkostoille. Energiantuotannossa suurimmilla yhti-

öillä on ollut eniten sananvaltaa energiantuotantomuodoista. Energiamurros on maailman-

laajuinen ilmiö energiantuotannon- ja kulutusjärjestelmien muutoksessa kohti asiakaskes-

keisempää älykkäiden sähkötekniikoiden, energiavarastoinnin ja uusiutuvan energian järjes-

telmää. (Bauwens, ym., 2016) 

 

Tämä muutos vaatii kuluttajia aktivoitumaan ottamaan osaa energiajärjestelmään myös ener-

giapalveluiden tarjoajina. Useimpien ihmisten energiavalinnat perustuvat vielä paljolti hin-

taan, mutta energiamurroksessa asiakasryhmät eriytyvät. Tarjolle tulee uusia mahdollisuuk-

sia ja tuotteita, joilla asiakas voi, kattaa kuluttamansa energian tarpeen, tai päästä toteutta-

maan kannustamiaan arvoja, kuten ympäristöystävällisyyttä tai omavaraisuutta. (Leskelä, 

2018) Energiayhteisöt ovat yksi energiamurroksen trendeistä. Energiayhteisössä ihmiset 

tuottavat energiaa käyttöönsä yhteisesti omistetulla tuotannolla. 

 

Energiayhteisöillä voi olla tärkeä rooli käyttäjien osallistamisessa energiajärjestelmään ja 

kestävän energian tekniikkojen kehittämiseen. Energiayhteisöt voivat parantaa uusiutuvan 

energian teknologian ratkaisujen hyväksyntää paikallisella tasolla, sillä ne mahdollistavat 

tuotannon paikallisen omistuksen ja hallinnan. Taloudelliselta kannalta energiayhteisöt esit-

tävät erilaisen omistusmallin kuin perinteiset yritysjärjestöt. Toisin kuin kapitalistiset yri-

tykset, energiayhteisön tuotannon omistavat sen jäsenet ja tuotannon käyttäjä, eikä ulkopuo-

liset sijoittajat. (Bauwens, ym., 2016)  

 

EU-direktiivissä 2019/ 944 energiayhteisöjä kuvataan seuraavasti ” Yhteisöenergia voi myös 

edistää kotitalouksien energiatehokkuutta ja auttaa torjumaan energiaköyhyyttä vähentä-

mällä kulutusta ja alentamalla toimitushintoja. Lisäksi yhteisöenergia mahdollistaa tiettyjen 

sellaisten kotitalousasiakkaiden ryhmien osallistumisen sähkömarkkinoille, joille se ei muu-

toin ehkä olisi ollut mahdollista. Onnistuessaan tällaiset aloitteet ovat tuottaneet yhteisölle 

taloudellista, sosiaalista ja ympäristönäkökohtiin liittyvää hyötyä, joka ei rajoitu pelkästään 

energiapalvelujen tuottamisesta saatavaan hyötyyn.” ((EU) 2019/944) 

 

Tässä työssä tutkitaan energiayhteisöjen toimintamalleja ja syntytekijöitä yleisesti Suomessa 

ja muutamissa Euroopan maissa. Toimintamalleja tarkastellaan Työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM) älyverkkotyöryhmän loppuraportissa esitettyjen määritelmien pohjalta. Työn tavoit-

teena on tarkastella energiayhteisöjä sähkön tuotannon osalta ja luoda kuva energiayhteisö-

jen määritelmästä, sekä selvittää minkälaiset tekijät vaikuttavat niiden syntyyn. Lisäksi teh-

dään katsaus, millaisia energiayhteisöjä löytyy Euroopasta, minkälaisiin ympäristöihin ne 

ovat syntyneet ja millaisilla toimintamalleilla ne on toteutettu. Tutkimuskysymyksiin etsi-

tään ratkaisuja kirjallisuustutkimuksella perehtymällä aihetta koskeviin tieteellisiin aineis-

toihin ja lähteisiin. Tietoa etsitään internetistä, LUT-yliopiston tiedekirjastosta ja LUT Finna 

-palvelusta. Tietoa haravoidaan ja analysoidaan rajauskysymysten avulla. 
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2. ENERGIAYHTEISÖT 

2.1 Energiayhteisön määritelmä 

 

EU-direktiivissä 2019/ 944 käytetään energiayhteistöistä tai kansalaisen energiayhteisöistä 

seuraavaa määritelmää artiklan 2, kohdan 11 mukaan: 

 

”11) ’kansalaisten energiayhteisöllä’ oikeushenkilöä, 

 

a) joka perustuu vapaaehtoiseen ja avoimeen osallistumiseen ja jossa tosiasiallista 

määräysvaltaa käyttävät jäsenet tai osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, pai-

kallisviranomaisia, kunnat mukaan lukien, tai pieniä yrityksiä; 

 

b) jonka ensisijainen tarkoitus on tuottaa rahallisen voiton sijaan ympäristöön, talou-

teen tai sosiaaliseen yhteisöön liittyviä hyötyjä jäsenilleen tai osakkailleen tai alu-

eille, joilla se toimii; ja 

 

c) joka voi harjoittaa tuotantoa, mukaan lukien uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa 

tuotantoa, jakelua, toimitusta, kulutusta, aggregointia, energian varastointia, energia-

tehokkuuspalveluja tai sähköajoneuvojen latauspalveluja tai voi tarjota muita ener-

giapalveluja jäsenilleen tai osakkailleen.” ((EU) 2019/944) 

 

Energiayhteisö on juridinen taho, joka saa omistaa ja jakaa yhteisön jäsenten hallinnoimien 

energiaresurssien tuottamia hyötyjä. Yhteisö voi koostua yhdestä tai useammasta oikeushen-

kilöstä eli esimerkiksi pienkuluttajasta, yhdistyksestä tai yrityksestä. (TEM, 2018) 
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3. ENERGIAYHTEISÖJEN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 

Energiayhteisön jäsenet jakavat sähkön tuotannon ja hankinnan taloudellisten hyötyjen li-

säksi myös arvopohjoisia hyötyjä, kuten mahdollisuutta vaikuttaa tuotantotapaan ja ympä-

ristövaikutuksiin. (TEM, 2018) Positiivinen ympäristö, positiiviset sosiaaliset ja poliittiset 

odotukset hankkeilta luovat perustaa energiayhteisöjen synnylle. Yhteiskunnan tarjoamien 

kannustimien myötä hankkeet voivat kehittyä ja ihmisten halu osallistua niihin kasvaa. (An-

toniucci, ym., 2019) Yhteisöjen syntymiseen voivat kuitenkin vaikuttaa monet erilaiset teki-

jät. Tässä kappaleessa käsitellään neljää yleisesti energiayhteisöjen muodostumiseen vaikut-

tavaa osa-aluetta.  

3.1 Teknologiset vaikutukset 

 

Kuluttajille tarjolla olevan pientuotannon ja varsinkin uusiutuvan energian toteutusratkaisu-

jen hintojen lasku kannustaa energiayhteisöjen perustamiseen. Yhteisten asennusten yksik-

köhintojen ollessa alhaisemmat, yhteisöt voivat toteuttaa hankkeita helpommin kuin yksi-

tyishenkilöt. Energiayhteisönä toimiminen voi mahdollistaa teknisesti vaativimpien järjes-

telmien rakentamista, mikä voi puolestaan auttaa parempien hyötysuhteiden saamista tuo-

tannosta, kuin yksin rakennettaessa yksinkertaisemmilla ja pienemmillä tuotantolaitoksilla. 

(Hirvonen, 2017) 

Energiayhteisöjen syntyyn vaikuttavia teknisiä vaikutuksia voi olla myös halu kehittää pai-

kallisen sähköverkon toimintavarmuutta ja taata oman sähkönkulutuksen kattamista myös 

jakeluverkon häiriöissä (TEM, 2018). Energiayhteisöjen muodostuminen voi vähentää 

siirto- ja jakeluhäviöitä, jotka aiheutuvat nykyisistä keskitetyistä energiantuotantojärjestel-

mistä, jotka tarvitsevat pitkiä siirto- ja jakeluverkkoja. Useamman sähkönkäyttäjän yhtei-

sössä kuormitusten risteily vähentää rakennuskohtaista huippukysyntää ja kuormituksen 

vaihtelevuutta. Energiajärjestelmien yhteisomistus ja yhteiskäyttö voivatkin nostaa niiden 

käyttöastetta ja siten myös hyötysuhdetta, sillä mahdollisuus ohjata tuotantoa ja kuormia 

paikallisesti helpottaa tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamista mahdollisimman tehok-

kaaksi. (Kolehmainen, 2019)  

3.2 Taloudelliset vaikutukset 

 

Energiayhteisöjen syntyyn vaikuttaa taloudellisesti usein halu vaikuttaa suuriksi koettuihin 

sähkömaksuihin ja pyrkiä lähemmäs omavaraisuutta. Energiayhteisöissä energiarakennuksia 

ja palveluja rakennettaessa ja käytettäessä yhteisönä, voidaan saavuttaa mittakaavaetuja, 

joita niiden omistajat eivät välttämättä voisi saavuttaa toimimalla erikseen. Yhteisöhankkeet 

pienentävät jäsenten suoria sijoituksia, käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Yhteisössä taloudel-

listen investointien riskit pienenevät, ne jakautuvat kaikkien ryhmän jäsenten kesken. Täl-

löin jäsenet voivat myös tehdä merkittävämpiä sijoituksia ja ottaa suurempia riskejä. (Anto-

niucci, ym., 2019) 

 

Vaikka energiayhteisöt nähdään usein voittoa tavoittelemattomina yhteisö- ja vapaaehtois-

projekteina, voivat ne nostattaa yrittäjyyskulttuuria ja tuottaa osakkailleen pääomaa, silloin 

kun osakkailla on mahdollisuus hyötyä taloudellisesti sähköntuotannostaan energiamarkki-

noilla. (Antoniucci, ym., 2019) Tällaisissa energiayhteisöissä asiakkaista tuleekin energia-

murroksessa kaivattuja palveluntarjoajia. 
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3.3 Yhteisölliset vaikutukset 

Energiayhteisöjen syntymistä vahvasti ajava tekijä on niiden mukanaan tuoma yhteisölli-

syys. Energiayhteisöjen synnyn, kestävyyden ja kehityksen kannalta on oleellista, että ihmi-

sillä on yhteisiä sosiaalisia arvoja ja normeja, jotka saavat heidät toimimaan hankkeen eteen. 

Kun ihmisillä on tunne siitä, että he kuuluvat osaksi merkityksellisempää yhteisöä, kuin he 

itse, he ovat usein valmiitta ratkaisemaan vastaan tulevia ongelmia yhteisön hyväksi omista 

tarpeistaan riippumatta. (Jordán, ym., 2018) Yhteisten mielenkiinnonkohteiden parissa toi-

miessa syntyvä yhteishenki vahvistaa halua jatkaa niiden parissa toimimista ja kykyä koh-

data ja ratkaista vastaan tulevia ongelmia.  (Järventausta, ym., 2019) 

 

Yhteisössä ihmisten motivaatio osallistua hankkeisiin, tuntemiensa ihmisten kanssa, kasvaa 

verrattuna osallistumiseen yksin tuntemattomille markkinoille. (Järventausta, 2016). Konk-

reettisessa yhteisössä korostuvat paikallisten suora osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet tuo-

tantoonsa. Tällainen osallistava toiminta saa ihmiset myös arvostamaan tekojensa seurauk-

sia. Tällaisessa yhteisöllisessä ympäristössä voidaan myös kehittää kansalaiskulttuuria. Vah-

vaa kansalaisenergiayhteisöjen tunnetta edustavat esimerkiksi Saksan energiaosuuskunnat, 

jotka tarjoavat energiatoimintojen lisäksi osakkailleen jopa palveluja televiestinnästä kylä-

kauppoihin ja ne toimivat kuin pieninä kylinä. Näitä toimintoja pohjustaakin vahva sosiaa-

lisen osallisuuden tunne. (Antoniucci, ym., 2019) 

3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

 

Yhteiskunnan tarjoamat yhteisöjen perustamiseen kannustavat verohelpotukset, tuet ja lain-

säädännölliset kannustimet voivat luoda energiayhteisöille toimintamalleja. Suurimmalle 

osalle niistä, jotka ovat olleet perustamassa ensimmäisiä energiayhteisöjä, vaikuttavimpia 

projekteihin lähtemiseen vaikuttavia tekijöitä ovatkin olleet ulkopuolelta tarjotut ostohyvi-

tykset ja verohyödyt. (Pöyry, 2017) Varsinkin taloudellista hyötyä tuovat syöttötariffit ovat 

vaikuttaneet paljon energiayhteisöjen syntymisen kannustimina. (Bauwens, ym., 2016) 

 

Energiayhteisöjen motiivina voi olla myös roolimallina toimiminen, ja naapuruston toiminta 

voi antaa suuria vaikutuksia energiayhteisöjen paikalliseen syntymiseen ja uusiutuvan ener-

gian ratkaisujen hankkeisiin. (Pöyry, 2017) Yhteiskunnallisia vaikutuksia energiayhteisöjen 

syntyyn on teknologian näkyvillä olo sekä paikallinen käsitys energiayhteisöistä. Energia-

yhteisöjen hyötyjen reilu ja tasapuolinen jakautuminen parantavat energiayhteisöjen hyväk-

syttävyyttä. Energiayhteisöjen syntyä voivat pönkittää yhteisön ympäristötietoisuus ja halu 

puuttua vallitseviin epäkohtiin. Tällaisen energiayhteisö voi vihreällä imagollaan voi luoda 

myös ympärilleen kiinnostusta valtakunnallisiin ja paikallisiin ympäristötavoitteisiin esi-

merkiksi uusiutuvaan energiaan. n pohjalla voi luoda itselleen vihreää imagoa. Valtakunnal-

liset tasapuoliset toimintaedellytykset energiapolitiikassa takaavat yhteisön jäsenille mah-

dollisuuksia vaikuttaa kokemiinsa epäkohtiin. (Kolehmainen, 2019) 
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4. ENERGIAYHTEISÖJEN TOIMINTAMALLIT 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2016 perustama älyverkkotyöryhmä tutki sähköverk-

kojen toimitusvarmuuden vahvistamista älyverkoilla ja älyverkkojen mahdollisuuksia edis-

tää asiakkaiden osallistumista sähkömarkkinoille. Tässä kappaleessa esitellään energiayhtei-

söjen toimintamallit Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän loppuraportin poh-

jalta. Energiayhteisöt on jaettu kahteen luokkaan paikallisiin ja hajautettuihin energiayhtei-

söihin. Paikallisia energiayhteisöt on vielä jaettu kiinteistön sisäisiin ja kiinteistörajat ylittä-

viin energiayhteisöihin.  

4.1 Paikalliset energiayhteisöt 

Kiinteistön sisäinen energiayhteisö 

 

Saman kiinteistön sisällä sijaitsevat sähkönkäyttöpaikat voivat luoda kiinteistön sisäisen 

energiayhteisön, jossa tuotantolaitteisto sijaitsee käyttöpaikan kiinteistön sisällä tai katolla 

ja tuotettu sähköenergia myös kulutetaan samassa kiinteistössä. Tällaisen energiayhteisön 

voisivat muodostaa esimerkiksi kerros-, rivitaloasunto-osakeyhtiö. Kiinteistön sisäisen ener-

giayhteisön tavoitteena on mahdollistaa osakkailleen yhteiset investoinnit pientuotantoon ja 

sen hyödyntämiseen kiinteistössä.  

 

Suomessa lähes kaikki kiinteistöjen sisäiset sähkönkäyttöpaikat on varustettu omalla sähkö-

mittarilla. Sähkön siirtomaksu ja verot maksetaan kaikesta mittarin läpi kulkevasta energi-

asta, riippumatta siitä, tuleeko kulutettu energia jakeluverkosta tai omasta kiinteistön sisäi-

sestä tuotannosta. Nykyisin Suomessa ei itse kulutetusta pientuotannolla tuotetusta energi-

asta tarvitse maksaa sähköveroa. Kuitenkin, jotta tätä veroetua voitaisiin käytännössä hyö-

dyntää, pitäisi jakeluverkkoyhtiöltä siirretty ja energiayhteisön tuottama sähkö pystyä erot-

telemaan laskennallisesti. Kiinteistön sisällä tuotetusta ja kulutetusta energiasta, joka ei ylitä 

jakeluverkon liittymispistettä eikä siis kierrä jakeluverkon kautta, ei Älyverkkotyöryhmän 

mukaan tarvitsisi maksaa myöskään verkkopalvelumaksua jakeluverkkoyhtiölle. (TEM, 

2018) 

 

 
Kuva 1: Kiinteistön sisäisen energiayhteisön malli (TEM, 2018) 
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Kiinteistörajat ylittävät energiayhteisö 

 

Kiinteistörajat ylittävä energiayhteisö voi syntyä esimerkiksi omakotitaloissa asuvien naa-

pureiden kesken, jolloin käyttöpaikat eivät ole saman kiinteistön sisällä. Kiinteistörajat ylit-

tävällä energiayhteisöllä on tuotantolaitos kulutuskohteen läheisyydessä, omalla tai esimer-

kiksi naapurin tontilla. Tuotantolaitos kytketään kulutuskohteeseen erillisellä sähkölinjalla, 

jolloin paikallista jakeluverkkoa ei käytetä sähkönsiirtoon. Tällöin myöskään kiinteistörajat 

ylittävien energiayhteisöjen ei tarvitse maksaa sähköenergiasta veroa tai jakeluverkkomak-

sua. 

 

Sähköverkkojen rakentaminen ja sähkön siirtäminen kiinteistöjen tai kiinteistöryhmien ra-

jojen yli on voimassa olevan lainsäädännön mukaan luvanvaraista toimintaa, ettei jakelu-

verkkoyhtiöille syntyisi rinnakkaisverkkoja, mikä olisi yhteiskunnallisesti epäedullista. 

Energiaviraston älyverkkotyöryhmälle tekemän kartoituksen pohjalta älyverkkotyöryhmä 

arvioi, että sähköjohdon rakentaminen voitaisiin sallia ilman jakeluverkkoyhtiön suostu-

musta ja ilman sähköverkkolupaa, kunhan liittymisjohto ei yhdistä sähkönkäyttöpaikkoja 

toisiinsa, eikä muodosta rengasyhteyttä jakeluverkon rinnalle. Tämä takaa asiakkaille oikeu-

denmukaisen kohtelun ja sähköturvallisen verkon. (TEM, 2018)  

 

 
Kuva 2: Kiinteistön rajat ylittävän energiayhteisön malli (TEM, 2018) 

4.2 Hajautettu energiayhteisö  

 

Hajautettu energiayhteisö mahdollistaa asiakkaille energiaresurssien sijoittamisen eri käyt-

töpaikoille ympäri Suomea. Hajautetussa energiayhteisössä hyödynnetään olemassa olevaa 

jakelu- ja siirtoverkkoa sähköenergian siirtämiseen, jolloin kuluttaja voi hyödyntää toisaalla 

tuotettua energiaa kotona tai esimerkiksi. Koska energiayhteisö hyödyntää olemassa olevaa 

jakelu- siirtoverkkoa, pitää pystyä toteuttamaan jokaiselle tuotanto- ja kulutuskohteen las-

kennallinen energianjako ja tulee maksaa energiansiirrostaan ja kulutuksesta maksaa vero-

tuskäytännön mukaisesti. Tällöin jokaisella tuotanto- ja kulutuspaikalla pitää olla verkko-

palvelusopimus paikallisen jakeluverkkoyhtiön kanssa. Hajautetussa energiayhteisössä in-

vestoinnit tuotantoon voivat kuitenkin olla suurempia ja suurempiin tuotantolatoksiin, kun 

niille on toisaalla enemmän tilaa kuin esimerkiksi omalla tontilla. (TEM, 2018) 

Suomessa hajautetut energiayhteisöt mahdollistava mittauksen erotteleva laskentajärjes-

telmä Datahub on tulossa Fingridin tilauksesta käyttöön 2021. (Fingrid, 2019) 
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Kuva 3: Hajautetun tuotannon energiayhteisön malli (TEM, 2018) 
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5. ENERGIAYHTEISÖJÄ EUROOPASSA 

 

Euroopassa energiayhteisöt ovat olleet jo pidemmän aikaa isona osana sähkömarkkinoilla, 

mutta niiden merkitys ja toimintamallit vaihtelevat eri puolilla Eurooppaa. Kuitenkin osana 

energiamurrosta ja kasvavan ympäristöhuolen takia energiayhteisöjä, varsinkin uusiutuvien 

energiamuotojen tuottajina, halutaan vahvistaa monien maiden energiaohjelmissa. Saksassa 

energiasektorin toiminta on kallistunut hyvin paljon uusiutuviin energialähteisiin Chernoby-

lin, ja myöhemmin, Japanin ydinvoimalaonnettomuuksien jälkeen. Valtio tukee uusiutuvan 

energian rakentamista, energian kysynnän kattamiseksi ja energiayhteisöt voivatkin hyötyä 

paljon näistä tuista valitsemalla tuotantomuodokseen uusiutuvaa energiaa. Tanskassa tuo-

tanto on hyvin hajaantunutta ja energialaki kannattaa vahvasti yhteisöllisesti rakennettua ja 

omistettua energiaa. Tämä laki takaa, että uusista maalle rakennettavista onshore-tuuliturbii-

neista on tarjottava vähintään 20 % omistajuudesta paikallisille asukkaille ja että he voivat 

hyötyä turbiineista taloudellisesti. (Helderman, ym., 2014) 

 

Tässä kappaleessa tutustutaan eurooppalaisista energiayhteisöistä Skotlannin sähkötuotan-

noltaan omavaraiseen saareen Eiggiin, Saksan Feldheimin energiayhteisöön, jolla on oma 

sähkönjakeluverkko ja Tanskan Samsøn energiayhteisömalliksi tehtyyn tuulienergiayhtei-

söön. Energiayhteisöjen toimintamalleja peilataan edellisessä kappaleessa määriteltyihin toi-

mintamalleihin pelkästään niiden toimintamuodon perusteella. Lisäksi selvitetään miksi ja 

millaisiin toimintaympäristöihin energiayhteisöt ovat muodostuneet. 

5.1 Eigg 

Eigg on 31km² kokoinen saari 16 km:n päässä Skotlannin länsi rannikosta. Sähkötuotannol-

taan omavaraisen saaren tuotanto koostuu kolmesta vesivoimalasta (100 kW, 5 kW ja 6 kW), 

neljästä 6 kW tuuliturbiinista ja 50 kW:in edestä aurinkovoimakapasiteettia. Eiggin energia-

yhteisö kattaa 37 kokovuotisesti asuttua asuintaloataloa ja 5 yritystä, kaikkiaan lähes sata 

ihmistä. Saarelle on rakennettu oma sähkönjakelulinja.  (Anderson, 2017) 

 

Eigg-saari ostettiin asukkaiden omistukseen vuonna 1997, Eiggin asukkaiden, Skotlannin 

Ylämaan hallintoalueen ja Skotlannin luontoyhdistyksen Scotland Wildlife Trustin perusta-

man Eigg Heritage Trustin toimesta. Vuonna 2005 Eigg Heritage Trust perusti yhteisön 

omistukseen Eigg Electric Ltd:n toimittaakseen saaren asukkaille samanlaista jatkuvaa säh-

könsyöttöä kuin mantereella asuvilla ihmisillä. Sähköjärjestelmä on täysin erillinen ja itse-

näinen, mantereen verkosta riippumaton. Energiayhteisön tavoitteena oli alusta asti sähkön 

tuottaminen pääasiassa uusiutuvilla energianlähteillä luotettavasti kaikille saarella ympäri 

vuorokauden. (Bhattacharyya, 2014) 

 

Energiajärjestelmän jakeluverkon rakentamista varten tarvittavat 1,6 milj. £ tulivat pääosin 

EU:n varoista. Jotta pääomasijoitukset pysyisivät alhaisina, yhteisö päätti rajoittaa sähkön 

saatavuuden 5 kW:iin kotitaloutta kohti ja 10 kW:aan yritystä kohti. Asukkaat maksoivat 

verkkoon liittymisestä 500 puntaa 5 kW: n asuinkiinteistöistä tai 1000 puntaa 10 kW: n yri-

tysyhteyksistä. Kolme vuotta Eigg Elecric Ltd:n perustamisesta, rakennettu hajautetun tuo-

tannon järjestelmä aloitti sähköntuotannon saarelaisille. (Bhattacharyya, 2014) 

 

Eiggin sähköjärjestelmään kuuluu 96 kappaletta 4 V:in lyijyakkuja, joilla voidaan tarvitta-

essa kattaa koko saaren sähkön kulutus vuorokauden ajan. Akkujärjestelmää käytetään säh-

köjärjestelmän jännitteen ja taajuuden säätimenä, kuormituksen ja tuotannon välistä 
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tasapainoa ohjataan säätämällä akkuihin tulevaa ja niistä pois lähtevää virtaa. Akkujärjes-

telmä sisältää 12 taajuusmuuttajaa, joiden maksimiteho on 5 kW rajoittaen maksimitehon 

virtauksen 60 kW:iin. Taajuusmuuttajat seuraavat jatkuvasti akkujen varaustilaa ja aktivoi-

vat generaattorit, kun varaus laskee alle 50% ja saavuttaa 90%. Kun akut ovat täynnä ja 

järjestelmä tuottaa ylimääräistä virtaa, taajuuden noustessa virta käytetään yhteisötilojen 

lämmitykseen. Akkuvaraston lisäksi saarella on yhä kaksi 80 kW:in dieselgeneraattoria va-

raenergianlähteeksi. Sähköjärjestelmän korjaus ja huolto on saaren asukkaista koulutetun 

huoltoryhmän vastuulla. (Anderson, 2017) 

 

Saaren sähköjärjestelmän taloudelliset kulut katetaan asukkaiden maksamalla sovitulla säh-

kön hinnalla 0,24 £/kWh. Kuluttajia ohjataan jakamaan päivittäistä kulutustaan, niin että 

tehot pysyvät maksimitehon (5 kW tai 10 kW) alapuolella ja vähätuulisempina päivinä va-

roitetaan yleisillä merkkivaloilla, että energiantuotanto on alhaisempaa. Jokaisessa raken-

nuksessa on myös kulutusmittari, josta voi seurata kulutustaan. Jos rakennuksissa kulutetaan 

yli maksimitehon, ne tippuvat automaattisesti verkosta. Ylimääräinen tuotettu sähkö puoles-

taan käytettään esimerkiksi yhteistilojen lämmitykseen. (Anderson, 2017) Asuinrakennuk-

sissa ei ole käytössä sähkölämmitystä, vaan niitä lämmitetään hiilellä ja puulla. (Breen, 

2015) 

 

Yhdistyneissä kuningaskunnissa on vallinnut vahvasti ajatus luonnonkauneuden säilyttämi-

sestä, mikä on osaltaan heikentänyt innostusta lähteä esimerkiksi tuulivoimaprojekteihin, ih-

misten kokiessa tuuliturbiinit maisemaa rikkoviksi. Onnistuneet ja kestävät uusiutuvat ener-

giantuotantoratkaisut, kuten Eiggillä voivat kuitenkin kasvattaa osaltaan kiinnostusta ener-

giayhteisöjen syntyyn. (Bauwens, ym., 2016) Eiggin sähköjärjestelmän halutaan rohkaise-

van muita alueita, joille ei ole tarjolla valtakunnan sähköverkkoa, ottamaan myös käyttöönsä 

Eiggillä käytössä olevaa tekniikkaa. Järjestelmän toivotaan osoittavan, että monenkin eri uu-

siutuvan energianlähteen tuotanto voidaan sijoittaa ja yhdistää samaan jakeluverkkoon, mikä 

osaltaan auttaa saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita. (Wind and Sun 

Ltd.)  

 

Eiggin energiayhteisö syntyi lähtökohtiin, joissa saarelle ei ollut tarjolla sähköä valtakunnal-

lisesta verkosta ja jokainen asukas oli vastuussa omasta tuotannostaan. Vanhat diesel- gene-

raattorit alkoivat käydä vanhoiksi ja saaren yhteisö halusi vaikuttaa omaan kestävään ja kat-

tavaan tuotantoon.  

 

Selvästi syrjäisillä saarilla, kuten Eiggillä riippumattomuuden ja kestävyyden kannalta pa-

kottava tarve ottaa käyttöön uusiutuvaa tuotantoa, jotta sähköt saadaan pidettyä ylhäällä sil-

loinkin, kun mantereelle ei ole pääsyä. Suurin haaste oli kuitenkin saada pääoma asennuksen 

rahoittamiseen. Taloudellisia vaikutuksia energiayhteisön syntyyn olivatkin EU:n antamat 

tuet sähköverkon rakentamiseen. Saarelaisten yhteisostopanos järjestelmään teki siitä kaik-

kien asukkaiden omistaman ja kaikille saatavilla olevan, mikä oli vahva yhteisöllinen tekijä 

energiayhteisön alkuvaiheessa. Energiayhteisön muodostumiseen vaikuttivat myös saata-

villa olevat teknologiset ratkaisut uusiutuvan energian tuotantoon.  

 

Toimintamalliksi voisi sanoa hajautetun energiayhteisön toimintamallin. Hajautetussa ener-

giayhteisössä hyödynnetään olemassa olevaa valtakunnallista tai paikallista jakeluverkkoa. 

Eiggillä käytetään Eigg Electricin rakennuttamaa jakeluverkkoa, mikä on yhteisön omistuk-

sessa.  Eigg on hyvä esimerkki monen eri tuotantomuodon yhteensovittamisesta energiayh-

teisön eduksi. Osaltaan energiayhteisön toimivuuteen vaikuttaa sähkönmaksimitehojen ra-

joitukset ja sähkölämmityksen puuttuminen, mikä pienentää asuntojen kuormia 
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huomattavasti. Malli on toimiva perussähkönkäytön tarpeiden täyttämiseen, mutta saaren 

olosuhteissa on jo otettu käyttöön huomattava osa saaren mahdollisista uusiutuvan energian 

resursseistaan. Sähköistysratkaisujen lisääminen, kuten kulkuneuvojen sähköistys toisi suu-

ria kustannuksia ja järjestelmän monimutkaistamista. Myös tämän hetkinen jännitteen- ja 

taajuudensäätöratkaisu ei välttämättä olisi sovelias, jos sähköratkaisuja lisättäisiin rajusti. 

Yhteisön päätös pieneen kulutukseen sitoutumiseen onkin tehnyt järjestelmästä käytännölli-

sen. 

 
 

 
Kuva 4: Eiggin sähköjärjestelmä (Muokattu kohteesta Ban, ym, 2016) 

5.2 Feldheim 

Feldheim, pinta-alaltaan 15,7 km², on Treuenbrietzenin kaupunginosa, Saksassa Branden-

burgin alueella. Feldheim on sähkötuotannoltaan omavarainen alue, ja valtakunnallisesta 

verkosta riippumaton. Feldheim kattaa 128 asukasta sekä useita yrityksiä ja palveluita. Alu-

een suurimmat toimijat ovat kaksi karjatilaa. Feldheimin energiayhteisön tuotantolaitteisto 

koostuu 47 tuuliturbiinia, joiden yhteiskapasiteetti on 71,1 MW ja 2,25 MW kapasiteetin 

edestä aurinkovoimatuotantoa. Tuotantoon kuuluun myös yhdistettyä lämpö- ja sähkötuo-

tantoa, johon kuuluu 500 kW biokaasuvoimala ja 400 kW biomassavoimala hätätapauksiin. 

Alueelle on asennettu 10 MW kapasiteetin edestä litium-akustoa, ratkaisuna varastoida luon-

teeltaan ajoittaista uusiutuvaa energiaa. (Akizu, ym., 2018).  

 

Vuonna 1995 paikalliset perustivat Energiequelle-energiaosuuskunnan ja päättivät samalla 

keskittää tuotantomuotonsa uusiutuvaan energiaan. He halusivat sijoittaa pääomansa itse va-

littuun energiamuotoon. Paikalliset halusivat rakentaa kaikille avointa infrastruktuuria, ja 

antaa kaikille mahdollisuuden ottaa osaa toimintaan. (Akizu, ym., 2018). Energiayhteisön 

tuotannon kasvaessa ja aurinkopaneelien valmistuttua, osuuskunta pyysi yksityistä energian-

toimittajaa E.ON:ia liittämään uusiutuvat luonnonvarat suoraan verkkoonsa tuotannon hal-

linnan helpottamiseksi, mutta E.ON:n kieltäyi. Tämä rohkaisi Energiequellea rakentamaan 

oman verkon Feldheimiin. (Akizu, ym., 2018) EU:n avustuksien lisäksi jokainen energiayh-

teisöön kuuluva asukas sijoitti verkkoon 3000 € ja yhteisön oma sähkönjakeluverkko val-

mistui vuonna 2010. Nykyään Feldheimin energiayhteisöön kuuluvat paikallisen lämpöver-

koston omistava Feldheim Energie GmbH & Co KG, Feldheimissä kiinteistön omistavat 
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asukkaat, Treuenbrietzenin kunta ja Energiequelle. Energiequelle omistaa alueen tuulipuis-

ton ja rinnakkaissähköverkon, jossa energiayhteisö toimii. (Guevara-Stone, 2014) 

 

Feldheimin kuluttajat käyttävät kustannustehokkainta energiaa koko Saksassa. Vuonna 2014 

Feldheimissä asukkaat maksoivat lämpöenergiasta 0,174 €/kWh ja sähköstä 0,09 €/kWh, 

kun muualla Saksassa ihmiset maksoivat lämpöenergiasta keskimäärin 0,28 €/kWh. (Akizu, 

ym., 2018) Jo vuonna 2013 Feldheim tuotti 135,9 GWh sähköä ja kulutti vain 855,95 MWh, 

eli vain 0,63 % energiayhteisön tuottamasta sähköstä riitti sen oman sähkön tarpeen täyttä-

miseen. Loput sähköstä syötetään valtakunnalliseen verkkoon, mikä tarkoittaa sähkönmyyn-

tituloja yhteisölle. Vaikka asukkaat eivät välitä tuulivoimaloiden melusta tai estetiikasta, 

naapurikaupunkien välillä oli jonkin verran vastustusta siihen asti, kunnes Energiequelle al-

koi tarjota niidenkin asukkaille edullisempaa sähköä. Energiayhteisön tavoitteena onkin pa-

rantaa ihmisten suhtautumista uusiutuviin energianlähteisiin ja tarjota energiaansa mahdol-

lisimman monille. (Guevara-Stone, 2014)   

 

Suurialainen energiayhteisö on luonnollisesti luonut ympärilleen työpaikkoja paikallisille ja 

verrattuna muun Brandenburgin 30 % työttömyysasteeseen, Feldheim on poistanut paikalli-

sen työttömyyden kokonaan, asukkaiden työskennellessä biokaasulaitoksessa tai ylläpitä-

mässä tuuli- ja aurinkovoimaloita. Kaupungissa vierailee energiayhteisön takia vuosittain 

kolmetuhatta ihmistä, mikä on innoittanut paikallisia perustamaan energian tieto- ja koulu-

tuskeskuksen, mikä osaltaan on lisännyt heille työpaikkoja ja tuloja. (Guevara-Stone, 2014) 

Energiequellellä on tullut tärkeä rooli kylässä, ja energiayhteisöstä onkin tullut asukkaiden, 

paikallisen maanviljelijöiden osuuskunnan ja Energiequellen yhteinen hanke. (Busch, ym., 

2014) 

 

Feldheimin energiayhteisö on luonut kumppanuutta kansalaisten ja julkisen johdon välille, 

ja parantanut sosiaalisia suhteita. Energia-asennusten yhteinen omistaminen on vahvistanut 

Feldheimin yhteisen vastuun tunnetta ja paikallista identiteettiä osana energiayhteisöä. 

Koska energiayhtiö Energiequelle on yhteydessä kuntaan, varat pysyvät paikallisilla. Lisäksi 

uusi energiajärjestelmä auttaa hillitsemään Feldheimin asukkaiden aiheuttamia kasvihuone-

kaasupäästöjä. (Busch, ym., 2014) 

 

Tämä energiayhteisö muodostui pienelle alueelle tuuliolosuhteiltaan suotuisaan maaseu-

tuympäristöön. Jo yhteisöä perustettaessa haluttiin pönkittää paikallisten yhteisöllisyyttä ja 

antaa kaikille haluaville mahdollisuus osallistua yhteisöön. Ihmiset ovat myös projektin ede-

tessä kokeneet sen myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia paikallisella tasolla, tiiviin yhteisön 

toimiessa yhdessä oman verkon ylläpitämiseksi. Vaikuttavimmiksi energiayhteisön syntyte-

kijöiksi tässä tapauksessa voitaisiinkin sanoa yhteisölliset ja taloudelliset tekijät. 

 

Feldheimin energiayhteisö syntyi ihmisten halusta voida sijoittaa oman pääomansa itse mää-

rättyyn energiamuotoon ja uusiutuvien energiamuotojen arvoihin. Energiaosuuskunta yh-

dessä Energiquellen kanssa teki tämän sijoituksen asukkaille mahdolliseksi. Energiayhteisön 

eduksi sen alueella sijaitsevalla tuulipuistolla on oikein otolliset olosuhteet, mitä ei löydy 

mistä tahansa ja Energiquelle oli valmis tekemään yhteistyötä energiaosuuskunnan kanssa 

ja rakennuttamaan rinnakkaisverkon asukkaiden hyödyksi. Energiaosuuskunta onkin onnis-

tunut toiminnallaan kasvattamaan varallisuuttaan ja lisäämään työpaikkoja. Feldheim edus-

taa toimintamalliltaan hajautettua energiayhteisöä, missä ihmiset ovat sijoittaneet jakelu-

verkkoon saadakseen edullista energiaa tuulipuiston resursseista. Energiquelle on osana 

energiayhteisöä ja myy sähköään yhteisöön kuuluville.   
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Kuva 5: Feldheimin sähkö- ja lämpöverkko (Muokattu kohteesta Bauing, 2014) 

5.3 Samsø 

Samsø on pinta-alaltaan 112 km² kokoinen saari 15 km:n päässä Tanskan itärannikosta. 

Samsøsta valittiin vuonna 1997 tehtävän energiayhteisömalli, minkä jälkeen se on saavutta-

nut sähköenergiaomavaraisuuden uusiutuvalla sähköntuotannollaan. Saarella on 10 kappa-

letta 1 MW tuuliturbiineja ja sen etelärannikolla on 11 kappaletta 2,3 MW merituuliturbiinia. 

Lisäksi saarelle on asennettu 1,3 MW kapasiteetin edestä aurinkopaneeleja, joita osittain 

käytetään myös keskuslämmitysjärjestelmässä. Samsøn saarella asuu 3724 asukasta (2017), 

ja energiayhteisön sähköntuotanto kattaa heidän kaikkien kulutuksen. Samsøn saarella on 

kaukolämmitysjärjestelmä, jolle tuotetaan sähkölämpöenergiaa biokaasu- ja puupellettivoi-

maloilla yritysten lämpöpumpuilla ja aurinkovoimalla. (Hermansen, ym., 2007) 

 

Tanskan energiaministeriö julkaisi vuonna 1997 kilpailun siitä mikä paikallisalue tai saari 

voisi esitellä realistisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman 100 %:ksi siirtymiseksi oma-

varaisuuteen ja hiilineutraaliuteen uusiutuvan energian avulla. Kilpailun tavoitteena oli 

tuoda esiin uusiutuvaa energiaa, hyödyntää markkinoilla olevaa tekniikkaa ja osallistaa pai-

kallisia projektiin. Neljästä kilpailuun osallistuneesta alueesta Samsøn saari voitti kilpailun, 

sillä Tanskan energiaviranomaiset olivat sitä mieltä, että sen yleissuunnitelma oli paras ja 

tulisi todennäköisesti onnistumaan. Vuonna 1997 perustettiin Samsøn energia- ja ympäris-

tötoimi toimimaan promotoimaan projektia asukkaille ja neuvomaan heitä uusiutuviin ener-

giamuotoihin investoimisessa. Seuraavana vuonna perustettiin Samsø Energy Company 

(vuodesta 2005 Samsø Energy Academy) toteuttamaan projektia käytännössä. (Hermansen, 

ym., 2007)  

 

Jotta paikalliset saatiin kiinnostumaan projektista jo aiemmin saarelle perustettu Samsø Vin-

denergi ja Samsø energia- ja ympäristötoimi alkoivat varaamaan turbiiniosakkeita niitä ha-

luaville paikallisille asukkaille. Tämä yhteisölle levitetty omistajuus nosti paikallisten hy-

väksyntää turbiinien asennusta kohtaan. Samsøn kaupallinen neuvosto, maanviljelijöiden 

yhdistys, Samsøn kunta ja Samsøn energia- ja ympäristötoimi perustivat Samsø Offshore 

Wind Co:n offshore-tuuliturbiinien rahoittamiseksi ja rakentamiseksi. Samsø Offshore Wind 
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Co varmisti projektin omistuksen Samsølle ja auttoi paikallisia kumppaneita osallistumaan 

ja saamaan omistajuutta projektista.  

(Hermansen, ym., 2007) 

 

Turbiinit, sekä maalle että mereen, asennettiin vuosina 2000-2003 ja ne maksoivat yhteensä 

noin 33,3 milj. € (250 milj. DKK). Tanskan energiavirasto rahoitti miljoonan ja loppu rahoi-

tettiin EU:n tuilla, Tanskan yritys- ja rakennusviraston, Samsø Offshore Wind Co:n inves-

toinneilla ja paikallisten ostamilla turbiiniosakkeilla. Paikalliset maanviljelijät omistavat 9 

tuuliturbiinia maalta ja loput kaksi onshore-tuuliturbiinia omistavat 450 paikallista osak-

keenomistajaa 5400:lla osakkeella. Offshore-tuuliturbiineista Samsøn kunta omistaa viisi, ja 

niiden tuotoista ylimääräiseksi jäävät varat käytetään saaren muihin uusiutuvan energian 

projekteihin. Kolme offshore-tuuliturbiinia on yksityisesti omistettuja, yksi paikallisten 

osakkeen omistajien yhteisesti omistama ja yksi Samsø Energy Academyn omistama. Samsø 

Energy Academyn omistaa myös saaren aurinkovoimatuotannon. (Jakobsen, 2008) 

 

Saaren tuotanto nousi jo kahdeksassa vuodessa omavaraiselle tasolle maalle asennettujen 

tuuliturbiinien tuottaessa vuosittain 2300 MWh per asennettu MW ja merelle asennettujen 

turbiinien tuottaessa 3500 MWh per asennettu MW. Samsølta on mantereelle 40 MW säh-

köyhteys, jota käytetäänkin pääasiallisesti sähkönvientiin mantereelle ja energiayhteisö pää-

see hyötymään taloudellisesti omistamastaan tuotannosta. Myös Samsø loi ympärilleen pa-

lon työpaikkoja hankkeen aikana ja yhä sen jälkeen. Sekä tuuliturbiinit että kaukolämpöjär-

jestelmä on rakennettu paikallisten urakoitsijoiden ja sähköasentajien voimin. Energiayksi-

köt vaativat myös yhä säännöllistä ja kunnollista huoltoa, mikä työllistää paikallisia. Hank-

keen ollessa alusta asti energiayhteisömalli, on sitä seurattu tarkasti koko rakentamisen ajan. 

Tämä mediahuomio on tuonut saarelle turismia ja tunnettavuutta. Hanke on myös kannusta-

nut yksityisiä ihmisiä asentamaan omaa pientuotantoa kiinteistöihinsä, ja samalla yhä vah-

vistanut positiivista asennetta yhteisöön kuulumista kohtaan. (Hermansen, ym., 2007) 

 

Samsøn energiayhteisö syntyi Tanskan energiaministeriön asettaman kilpailun tuloksena. 

Sen tarkoitus oli muodostaa malli, jolla yhteisö pääsee kymmenessä vuodessa omavaraiseen 

energiantuotantoon uusiutuvalla energialla. Hanke onnistui hyvin ja saari oli jo kahdeksan 

vuoden jälkeen sähkön tuotannoltaan omavarainen ja ylimääräinen energia pystyttiin hyö-

dyntämään lämmöntuotannossa.  Energiayhteisö syntyi saarelle ja paikalliset päättivät hyö-

dyntää maantieteellisiä olosuhteita asentamalla tuuliselle rannikolle offshore-tuuliturbiineja. 

 

Vaikuttavimmat energiayhteisön syntytekijät olivat yhteiskunnallinen tekijä hankkeen alulle 

laittamisessa ja sen tukemisessa taloudellisesti, sekä taloudellisten tekijöiden synnyttämä 

yhteisöllinen kiinnostus projektia kohtaan, kun paikalliset pääsivät itse hyötymään taloudel-

lisesti turbiineista omistamalla osakkeita niistä. Myös Samsøn energiayhteisö edustaa toi-

mintamalliltaan hajautettua energiayhteisöä, missä tuotanto on hajautunut eri puolille saarta 

ja kaikki tuotantolaitokset on kytketty samaan siirtoverkkoon, jonka kautta sähköä voidaan 

siirtää ja myydä myös mantereelle. 

 

Samsøn saarelle kuljetaan mantereelta päivittäin lautoilla, mutta liikennesektorilla vain 1 % 

kulkuneuvoista on sähköistettyjä ja loput toimivat yhä fossiilisilla polttoaineilla. Sähköistys-

ratkaisujen lisääminen kulkuneuvoihin olisi varmasti jo nykyään helpompaa, kuin vuositu-

hannen alussa, jolloin sitä oli kokeiltu siinä onnistumatta.  Kapasiteettia liikennesektorin 

sähköistykseen varmasti olisi ylijäämäsähköstä ja esimerkiksi Samsøn satamaan on kuiten-

kin jo suunniteltu sähköistysratkaisuja veneille.  
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Kuva 6: Samsøn Energiajärjestelmä (Fauziah, 2010) 

5.4 Johtopäätökset  

Työssä esitellyt energiayhteisöt syntyivät keskenään erilaisiin lähtökohtiin eri puolille Eu-

rooppaa. Eiggin energiayhteisö syntyi kattaakseen paremman sähköntuotannon saarelaisille, 

jotka olivat omasta tuotannostaan riippuvaisia. Feldheimin energiayhteisö muodostui maa-

seutuympäristöön, mutta on huomattavasti tiheämpään asuttu alue ja monitahoisempi yhtei-

sökompleksi kuin Eigg. Samsøn energiayhteisö puolestaan sai alkunsa kansallisesta kilpai-

lusta. Vaikka yhteisöt syntyivät hyvin eri tavoin, toteutti jokainen tuotantonsa hajautetusti 

uusiutuvilla energianlähteillä.  Energiayhteisöistä Samsø oli ainoa, jolla oli selkeitä hiili-

neutraaliustavoitteita, mutta myös Eigg ja Feldheim päätyivät uusiutuviin energianlähteisiin.  

 

Kaikki kolme energiayhteisöä ovat tuotantokapasiteetiltaan, hyvin eri kokoisia. Vaikka Eig-

gin ja Feldheimin osakasmäärä ei eroa monellakaan kymmenellä ihmisellä, on Feldheimin 

tuotanto 73,3 MW ja Eiggin vain 185 kW. Myös Samsøn 35,3 MW tuotantoon verrattaessa, 

on Feldheim tuotannoltaan suurempi, vaikka Samsø kattaa tuotannollaan tuhansia ihmisiä 
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Feldheimin 128:een verrattuna. Tästä vertailusta huomataan, kuinka paljon Feldheim pystyy 

hyötymään tuulipuistostaan taloudellisesti, kun taas Samsøn ja varsinkin Eiggin tuotanto ku-

luu lähinnä saarien omaan kulutukseen.  

 

Energiayhteisöjen kulutuksen kattamiseen tarvittavassa tuotannossa näkyy selvästi myös 

niissä käytetyt lämmitysmuodot. Feldheimissä on sähkötuotannosta erilliset biomassa ja -

kaasulämpölaitokset, joilla tuotetaan lämmöt yhteisölle. Samsølla puolestaan on käytössä 

sähköinen kaukolämpöjärjestelmä, joka on osittain yhdistetty sähköverkosta saatavaan säh-

köön, mutta jolla on myös omia lämmöntuotantolaitoksia. Feldheimissä sähköä ei siis kulu 

rakennusten lämmittämiseen, senkään edestä kuin Samsølla. Eiggin huomattavan pienellä 

sähköntuotantojärjestelmällä ei sähkökapasiteetti yksinkertaisesti riitä, eikä sitä ole mitoi-

tettu rakennusten sähkölämmitykseen, vaan saarelaiset lämmittävät rakennuksia yhä puulla 

ja hiilellä. Nämä piirteet saattavat kertoa siitä, mihin tarkoituksiin energiayhteisöt ovat ra-

kentuneet. Eiggin päämääränä oli saada saarella pysymään sähköt jatkuvasti päällä saare-

laisten arkielämän helpottamiseksi. Feldheimissä panostettiin alun alkaen tuotannosta saata-

vaan taloudelliseen hyötyyn ja kaikki ylimääräinen sähkö myydään sähkömarkkinoille. 

Samsølla haluttiin päästä omavaraisuuteen ja hiilineutraaliuteen, jolloin sähköenergian käyt-

täminen osittain myös lämmitykseen on järkevää. 

 
Taulukko 1: Läpikäytyjen yhteisöjen ominaisuuksia 

 

Näiden kaikkien kolmen energiayhteisön syntyyn vaikuttavia tekijöitä olivat teknologiset 

syntytekijät eli se millaisia uusiutuvan energianlähteitä niiden muodostumisen aikana oli tar-

jolla. Varsinkin saarilla sijaitseville energiayhteisöille, kuten juuri Eigg ja Samsø, fossiilis-

ten polttoaineiden kuljettaminen voi ajan myötä käydä kalliiksi, jolloin uusiutuvan energian 

paikallistuotanto on myös taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto. Myös taloudellisilla 

Yhteisö Eigg, 

Skotlanti 

Feldheim,  

Saksa 

Samsø, 

Tanska 

Perustamisvuosi 2005 1997 1997 

Asukasmäärä alle 100 128 3724 

Sähköntuotantoka-

pasiteetti 

111 kW (vesivoima) 

+ 24 kW (tuuli-

voima) 

+ 50 kW (aurinko-

voima) 

71,1 MW (tuuli-

voima) +  

2,25 MW (aurinko-

voima) 

11 MW (onshore 

tuulivoima) +  

23 MW (offshore 

tuulivoima) +  

1,3 MW (aurinko-

voima) 

Lämmitysmuoto Hiili ja puu Biomassa ja -kaasu Kaukosähkölämpö 

Omistajuusmuoto Eigg Electric (asuk-

kaat) 

Asukkaat,  

Treuenbrietzen. 

Feldheim Energie, 

Energiquelle 

Asukkaat,  

Maanviljelijät,  

Samsøn kunta, 

Samsø Energy 

Acadmemy 

Toimintamalli Hajautetun tuotan-

non energiayhteisö 

Hajautetun tuotan-

non energiayhteisö 

Hajautetun tuotan-

non energiayhteisö 

Erityispiirteet Ei sähköistä yh-

teyttä mantereelle, 

kiinteistöjen rajoi-

tettu liittymisteho 

sähköverkkoon 

Oma rinnakkais-

verkko paikalliselle 

sähkönjakeluver-

kolle  

Alusta asti selkeät 

tavoitteet hiilineut-

raaliuteen 
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tekijöillä oli vaikutusta jokaisen energiayhteisön muodostumisessa. Eiggillä taloudellisia 

syntytekijöitä olivat eri tahoilta saadut varat, joiden avulla sähköjärjestelmän rakentaminen 

oli mahdollista. Feldheimin energiayhteisön onnistumiseen vaikutti asukkaiden taloudelliset 

toimet yhdessä Energiquellen kanssa jakeluverkon rakentamiseen, jotta hajautettu tuotanto 

saatiin samaan jakeluverkkoon. Samsø puolestaan sai paljon avustuksia valtiolta energiayh-

teisömalliksi rakentumiseen.  

 

Jokaisen esitellyn energiayhteisön omavaraisuuteen on vaikuttanut paljon se, että sähkönja-

keluverkon omistajuus on saatu järjestettyä energiayhteisöön yhdelle tai useammille osak-

kaille, kuten Eiggillä Eigg Electricille tai Feldheimissä energiayhteisöön kuuluvalle Energi-

quellelle. Kaikkien kolmen energiayhteisön toimintamallina on käytetty hajautetun energia-

yhteisön toimintamallia, eli maantieteellisesti hajautetuilta tuotantolaitoksilta siirretään säh-

köenergiaa olemassa olevaa sähköverkkoa pitkin kulutuspaikoille. Energiayhteisön omista-

essa myös jakeluverkon, ovat he riippumattomampia ulkopuolisten yhtiöiden asettamista ja-

keluverkkomaksuista, vaan voivat hyödyntää energiayhteisöllä tienaamiaan ylimääräisiä va-

roja esimerkiksi juuri verkon kunnossapitoon, asukkaiden maksamatta siitä ylimääräistä. 

Hajautetun energiayhteisön toimintamallin käyttö yhteisöissä johtunee myös siitä, että ener-

giayhteisöt kattavat kokonaisen kaupunginosan tai saaren, eikä vain esimerkiksi yhtä talo-

yhtiökompleksia. Jokaisessa energiayhteisössä on myös useampia tuotantolaitoksia, jolloin 

ne helposti luonnostaan hajautuvat eri puolille katettavaa aluetta ja muodostavat käytetyn 

toimintamallin.   
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6. YHTEENVETO 

Energiayhteisöt ovat yksi maailmanlaajuisen energiamurroksen trendeistä. Energiayhteisö 

omistaa ja jakaa yhteisönsä jäsenten kesken hallinnoimien energiaresurssien tuottamia hyö-

tyjä. Energiayhteisöt voivat toimia sekä sähköverkon vahvistamiseksi, että asiakkaiden pus-

kemiseksi sähkömarkkinoille. Energiayhteisöjen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat tek-

nologiset vaikutukset, tekniset ratkaisut paikallisten olosuhteiden hyödyntämiseksi sähkö-

tuotannossa, tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamisessa optimoinnissa ja taloudelliset 

vaikutukset haluna pystyä vaikuttamaan omiin sähkökustannuksiin ja mahdollisuutena osal-

listua omalla pientuotannolla sähkömarkkinoille. Yhteisölliset vaikutukset energiayhteisö-

jen syntyyn ovat yhteisten mielenkiinnonkohteiden mukanaan tuoma yhteisöllisyys ja yh-

teenkuuluvuus. Lisäksi verohelpotukset ja tuet energiayhteisöille vaikuttavat niiden muo-

dostumiseen yhteiskunnallisesti.  

 

Energiayhteisöille löytyy kolme toimintamallia Työ – ja elinkeinoministeriön teetättämästä 

älyverkkotyöryhmän raportista. Mallit ovat paikalliset kiinteistön sisäiset ja kiinteistörajat 

ylittävät energiayhteisöt sekä hajautetut energiayhteisöt. Kiinteistön sisäisessä energiayhtei-

sössä esimerkiksi kerros- tai rivitaloyhtiö jakaa omaa pientuotantoaan jäsentensä kesken. 

Kiinteistörajat ylittävässä energiayhteisössä sähkön tuotanto- ja kulutuspaikat on yhdistetty 

erikseen rakennetulla sähkölinjalla, jotta sähköenergia saadaan kuljetettua kiinteistöön sen 

ulkopuolelta. Molemmissa malleissa itse käytetyn pientuotannon osalta vältetään sähkön 

siirtomaksu ja –verot, sillä sähkö ei kierrä paikallisen jakeluverkon kautta. Hajautetussa 

energiayhteisössä sähkönkäyttäjä voi hyödyntää maantieteellisesti eri käyttöpaikoilla sijait-

sevia energiaresursseja yhteisesti kohteiden kulutusten kattamiseksi. Tuotetun sähköener-

gian siirtämiseen käytetään olemassa olevaa jakeluverkkoa.  

Monien Euroopan maiden energiaohjelmissa halutaan vahvistaa energiayhteisöjen osaa 

sähkö- ja energiamarkkinoilla. Energiayhteisöjen avulla halutaan sekä puskea asiakkaita 

sähkömarkkinoille, että kannattaa uusiutuvan energian arvoja energiantuotannossa. T ässä 

työssä tutustuttiin Skotlannin Eiggin energiayhteisöön, Saksan Feldheimiin ja Tanskan 

Samsøn energiayhteisöön. Eiggin energiayhteisö syntyi lähtökohtiin, joissa saarelle ei ollut 

tarjolla sähköä valtakunnallisesta verkosta ja jokainen asukas oli vastuussa omasta tuotan-

nostaan. Sen syntyyn vaikuttavia tekijöitä olivat teknologiset vaikutukset, mitkä näkyivät 

hankittaessa uutta teknologiaa sähköjärjestelmän rakentamiseen ja yhteisölliset tekijät, mikä 

tarkoitti halua saada sähköjärjestelmä kaikkien saarelaisten käyttöön ja omistukseen. Toi-

mintamallina on hajautetun tuotannon energiayhteisö ja energiaa tuotetaan kolmella eri uu-

siutuvan energian muodolla. Saaren sähköjärjestelmä kattaa n. 100 asukasta, ja sen koko-

naisteho on vain 185 kW ja asukkaiden sähkönkulutusta pidetään kurissa talouksien liitty-

mistehon rajoittamisella.  

 

Feldheimin energiayhteisö kasvoi pienestä energiaosuuskunnasta suuren tuulipuiston ympä-

rille, tuottaakseen alueen asukkaille ja maanviljelijöille edullisempaa sähköä. Yksi energia-

yhteisön syntyyn vaikuttava tekijä oli yhteisöllinen syntytekijä vahvassa saksalaisessa 

osuuskuntakulttuurissa, jonka pohjalta energiayhteisö aloitti toimintansa. Toinen yhteisön 

syntyyn vaikuttava tekijä oli luontaisesti valittu tekninen sähköntuotantomuoto, tuuliturbii-

nit, joilla alueen tuuliolosuhteet pystyttiin hyödyntämään. Energiaosuuskunta rakennutti 

oman paikalliselle jakeluverkolle rinnakkaisen jakeluverkon energiayhtiö Energiquellen ja 

paikallisten sijoituksilla, mikä tarkoittaa energiayhteisön kokonaisvaltaista omavaraisuutta. 

Feldheimin tuulipuisto tarjoaa paikallisille sähkön lisäksi työpaikkoja ja mahdollisuuksia 

toimia yhteistyössä Treuenbrietzenin kunnan kanssa energiakoulutuksen saralla.  Energia-

yhteisön tavoitteena on myös parantaa ihmisten suhtautumista uusiutuviin energianlähteisiin 
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ja hyötyä tuotantokapasiteetistaan taloudellisesti myymällä sähköenergiaansa sähkömarkki-

noille.  

 

Samsøn energiayhteisö sai alkunsa Tanskan energiaministeriön kilpailusta suunnitella ja to-

teuttaa omavarainen ja hiilineutraali energiayhteisömalli. Samsø kattaa tuotannollaan 3724 

kuluttajaa saarella ja 20 % energiayhteisön onshore-tuuliturbiineista on paikallisten suoraan 

omistamia. Saaren kokonaistuotanto on 73,35 MW, ja saari on päässyt tavoitteisiinsa oma-

varaisuudesta ja hiilineutraaliudesta.  Nämä yhteiskunnan asettamat tavoitteet olivatkin yksi 

energiayhteisön muodostumiseen vaikuttava syntytekijä. Toinen vaikuttava syntytekijä oli 

valtion antamat taloudelliset tuet hankkeeseen ja paikallisten taloudellinen osuus tuuliturbii-

neista. Tarkoitukseltaan toimintamalliksi rakennettu ja tehtävässään onnistunut yhteisö on 

saanut itselleen paljon mediahuomiota, mikä on tuonut saarelle turismia ja tunnettavuutta. 

 

Kaikki kolme energiayhteisöä ovat hyvin erilaisia toisiinsa nähden maantieteellisen sijain-

tinsa, vaikuttaneiden syntytekijöiden, sekä tuotantokapasiteettinsa osalta. Kaikki nämä ener-

giayhteisöt kuitenkin ovat rakentuneet uusiutuvan energian tuotantoratkaisujen ympärille ja 

ovat toimintamalliltaan hajautettuja energiayhteisöjä. Tästä pääteltiin, että energiamurrok-

sen myötä syntyvät yksittäisiä taloyhtiöitä isommat energiayhteisöt toteutuvat luonnollisim-

min ympäristöarvoihin pohjautuen tuotannoltaan uusiutuvilla energian lähteillä ja toiminta-

malliltaan hajautettuina energiayhteisöinä. 
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