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Mari Paakkosen opinnäytetyö tarkastelee ja havainnoi pohjoisten yhteisöjen uusiutuvaan 

energiaan liittyviä hankkeita kahdesta eri näkökulmasta: 1) yhteisöjen kulkemat 

projektivaiheet sekä 2) yhteisöjen tarvitsemat tukitarpeet eri projektivaiheissa. Paakkosen 

tutkimus käsittelee vaiheita systemaattisesti sekä tuo yhteisöjen tukitarpeet näkyviin. 

Tutkimus pohjautuu laadulliseen analyysiin kahdestatoista puoli-strukturoidusta 

tapaustutkimushaastattelusta (noin 60 kysymystä), jotka kerättiin tammi-elokuun aikana 2011 

SMALLEST -hankkeessa (kesto 2009-2012, Pohjoisen periferian ohjelma 2007-2013, kuva 1). 

SMALLEST -hankkeen tavoitteena oli auttaa yhteisöjä maksimoimaan uusiutuvan energian 

taloudellisia, yhteiskuntapoliittisia sekä ympäristöllisiä hyötyjä. Tavoitteisiin pyrittiin 

koulutuksen, neuvonnan ja poliittisen vaikuttamisen myötä. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, 

kuinka vahvistaa eurooppalaisia, pienten pohjoisten periferian ohjelman alueiden yhteisöjä 

uusiutuvan energian hankkeiden aloitus. Suomessa keskiössä olivat yhteydenpito 

kuntapäättäjien kanssa sekä toimintatapojen kehittäminen.  
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Tutkimuksen haastattelut kattoivat pohjoisen periferian alueita Suomesta, Ruotsista sekä 

Skotlannista (ks. taulukko 1.). Kaikki haastattelut keskittyivät paikallisten yhteisöjen 

uusiutuvan energian hankkeiden toteutukseen. Lämpöosuuskunta (1), seurankuntayhtymä 

(7) sekä asukasyhdistys (9) valitsivat geotermisen teknologian (maalämpö). Öljyn hinnan 

nousun myötä puupolttoinen lämmitysjärjestelmä asennettiin käyttöön kunnassa (5), 

hoitokodissa (6) sekä vapaa-ajan keskuksessa (8). Tutkimuksen kolme yhteisöä (3, 4 ja 12) 

rakensivat biokaasulaitoksen. Seurakunnalla (2) oli kaksi erillistä projektia: 

kaukolämpöverkkoon liittyminen sekä ympäristödiplomin anominen. Maatila (4) oli 

tutkimuksen pienin yhteisö yhdellä jäsenellään. Tämän lisäksi jokaisessa haastattelumaassa 

oli kehitysprojekti: luottamus (10) Skotlannissa, paikallinen biokaasuprojekti (11) Ruotsissa 

sekä koulutusorganisaatio (3) Suomessa.  

 

Taulukko 1. Tapaustutkimukset Suomesta, Skotlannista sekä Ruotsista  

No. Yhteisö  Uusiutuvan energian teknologia  

Suomi 

1 Lämpöosuuskunta  Vesijohtoverkkoon upotettu 

maalämpöpumppu  

2 Seurakunta 1) Kaukolämpöjärjestelmä  

2) Seurakunnille suunniteltu 

ympäristötodistus 

3 Koulutusorganisaatio  Biokaasu-, tuuli- ja aurinkoenergiaa 

hyödyntäminen opiskelussa ja 

tutkimuksessa 

4 Maatila  Maatilan biokaasulaitos  

5 Kunta  Kiinteä kattila puulastuille  

6 Hoitokoti  Kaksi pellettikattilaa puupelleteille 

7 Seurakuntayhtymä Järvisedimenttiin upotettu geoterminen 

lämpöpumppu 

Skotlanti 
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8 Vapaa-ajan keskus  Stokerikattila puulastuille  

9 Asukasyhdistys  Maa-lämpöpumppu, jonka neljä putkea 

upotettiin maahan  

 

10 A Community Trust –yhteisö  Avustuksien jakaminen ympäristön 

kehitysmahdollisuuksiin  

Ruotsi  

11 Alueellinen biopolttoaineprojekti  Biopolttoaineiden käyttö liikenteessä  

12 Kunta  Mädätysreaktoria hyödyntävä 

biokaasulaitos 

 

 

Tulokset ja johtopäätökset  

Tutkimustulokset osoittavat yhteyden ydintiimien ja yhteisöjen oikeudellisten rakenteiden 

välillä. Hankkeiden menestyksen keskiössä olivat usein nykyisten yhteisöverkostojen 

vahvuus. Olemassa oleva oikeudellinen rakenne voi hyödyttää yhteisöjä eri hankevaiheissa. 

Yhteisöt, joilla oli vahva ydinryhmä, olemassa oleva oikeudellinen rakenne, yhteydet sekä 

tekniset taidot, kokivat useimmiten eri hankevaiheet helpompina. Paakkonen ehdottaa, että 

yhteisöjen tulisi olla tietoisempia verkostoistaan ja tietotaidostaan jo projektin alkuvaiheessa. 

Jos yhteisöt ymmärtävät, mitkä tiedot ja taidot ovat puutteellisia, voidaan mahdollista 

ulkopuolista tukea hakea ajoissa. Useimmat hankkeet tarvitsivatkin tukea tutkimusyhteisöjen 

ulkopuolelta. Sitoutuneet avainhenkilöt ja paikallisten instituutioiden tuki voivat olla 

avainasemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Paljon vastoinkäymisiä kokeneet yhteisöt 

saivat usein apua ns. avainhenkilöltä, joka saattoi olla jopa koko hankkeen menestyksen 

elinehto. 

 

Tukitarpeet olivat samanlaisia kaikissa tutkimusmaissa. Yhteisöt etsivät neuvonta-, rahoitus- 

ja teknisiä tukipalveluja projektin eri vaiheissa. Lisäksi jokaisessa vertailumaassa oli myös 

omat heikkoutensa; epäpätevät rakennusalan yritykset Skotlannissa, vastahakoisuus 
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Ruotsissa ja alueellisten tukirakenteiden puute Suomessa. Apua tarvittiin enimmäkseen 

sivustohaussa, operatiivisessa johtamisessa sekä rahoituksessa. Yhteisöt tarvitsivat eniten 

ohjausta heidän kannalta parhaan uusiutuvan energiateknologian valintaan, taloudellista 

tukea sekä työkaluja suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheiden ohjaamiseksi. Tarvittavat 

tiedot kerättiin yleensä eri lähteiden sekä vierailujen avulla. Paakkosen mukaan olisi 

hyödyllistä ja suositeltavaa järjestää kansallinen tai Norther Periferia ja Artic Area -alueen 

laajuinen tukipalvelu, joka tarjoaisi yhteisöille tukea eri hankevaiheiden aikana. Erityisesti 

komissioprojektin kokoama tietokanta alueellisista neuvoa-antavista yksiköistä sekä eri 

kumppanimaiden maaseutuyhteisöjen käytettävissä olevat rahoitukset olisivat hyödyttäneet 

tutkimusyhteisöjä.   

 

Paakkosen mukaan niin menestyksekkäät kuin menestymättömät tutkimusyhteisöt ovat 

tärkeitä esimerkkejä muille yhteisöille näyttämällä mitkä teknologiat ovat toimivia sekä 

jakamalla omia kokemuksiaan. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että yhteisöhankkeen 

perustaminen vaatii vahvaa ja pitkäaikaista sitoutumista sekä omistautumista. Opinnäytteen 

tulokset voivat antaa käytännön apua nykyisille ja tuleville yhteisöille, jotka ottavat 

käyttöönsä uusiutuvan energian teknologiaa. Lisäksi opinnäytetyön avulla erilaiset yhteisöt 

voivat oppia toisten onnistumisista sekä virheistä.  

 

Vaihejärjestys eri hankkeiden välillä ei ollut yhtenevä ja jokainen yhteisö kulkikin vaiheita 

omassa tahdissaan. Paakkosen mukaan eri vaiheiden ja niiden merkitysten tunnistaminen 

voivat auttaa tulevia yhteisöjä välttämään joitakin opinnäytetyössä kuvattuja yhteisöjen 

kokemia esteitä ja viiveitä. 

 

Mari Paakkosen opinnäytetyö “Community Renewable Energy Project Phases and Support 

Needs in the European Northern Periphery : - A Case Study Research from Finland compared to 

Scotland and Sweden” (2016) on löydettävissä osoitteesta: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-

2016111516225  
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