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Agenda
• Tuulivoiman  hyväksyttävyys:  
tutkimushavaintoja  
• Muita  uusiutuvan  energian  hyväksyttävyyteen  
liittyviä  kysymyksiä
• Hajautettu  energia  vs.  perinteiset  
energiaratkaisujen  arviointikriteerit
• Julkisen  keskustelun  ja  kansalaisten  
osallisuuden  tarve
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Create Acceptance –hanke:  uuden  ja  
uusiutuvan  energian  hyväksyttävyys
• 11  maan  EU-hanke  (2006-2008)
• Tavoitteena  selvittää,  miksi  kansalaiset  eivät  aina  tue  
uusiutuvaa  energiaa  käytännön  hankkeissa
• Onnistuneiden  ja  epäonnistuneiden  hankkeiden  meta-
analyysi
• Kyse  ei  usein  tietystä teknologiasta  tai  sen  haitoista,  vaan  
siitä,  miten  hankkeet  tuodaan  ympäristöönsä  (joka  ei  ole  
”tyhjä  taulu”)

• Sosiaalisen  tuen  rakentaminen;;  hankkeiden  juurruttaminen  
toimintaympäristöön,  kansalaisten,  käyttäjien  &  sidosryhmien  
varhainen  osallistaminen  tärkeinä  tekijöinä

• Työkalun  kehittäminen



Hankkeen  ympäristö  ei  ole  tyhjä  taulu  
…  siellä  on  yleensä  aina  jotakin!
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An	  exploratory	  application	  of	  actor	  network	  theory	  to	  the	  
analysis	  of	  local	  controversies	  and	  participation	  processes	  in	  
wind	  energy.	  Energy	  Policy,	  38(11),	  6746-‐6754.



Create Acceptance –hanke:  uuden  ja  
uusiutuvan  energian  hyväksyttävyys
• 11  maan  EU-hanke  (2006-2008)
• Tavoitteena  selvittää,  miksi  kansalaiset  eivät  aina  tue  
uusiutuvaa  energiaa  käytännön  hankkeissa
• Onnistuneiden  ja  epäonnistuneiden  hankkeiden  meta-
analyysi
• Kyse  ei  usein  tietystä teknologiasta  tai  sen  haitoista,  vaan  
siitä,  miten  hankkeet  tuodaan  ympäristöönsä  (joka  ei  ole  
”tyhjä  taulu”)

• Sosiaalisen  tuen  rakentaminen;;  hankkeiden  juurruttaminen  
toimintaympäristöön,  kansalaisten,  käyttäjien  &  sidosryhmien  
varhainen  osallistaminen  tärkeinä  tekijöinä

• Työkalun  kehittäminen



Erilaisia  hyväksyttävyyden  
muotoja
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Yhteiskunnallinen	  
hyväksyttävyys

Markkinahyväksyttävyys Paikallinen	  hyväksyttävyys



http://www.esteem-‐tool.eu/



Hyväksyttävyyteen  olisi  hyvä  
kiinnittää  huomiota  ajoissa
• Kun  paikallinen  vastustus  muuttuu  
valtakunnalliseksi,  se  ammattimaistuu  ja  siihen  
liittyy  useampia  erilaisia  kysymyksiä  ja  intressejä
• Äänekkäät  vastustajat  voivat  vetää  mukanaan  
niitä,  joilla  ei  ole  asiasta  mielipidettä
• Hyväksyttävyys  on  yhteismaa

• Jokaisen  hankkeen  hyväksyttävyys  voi  vaikuttaa  toisten  
hankkeiden  saamaan  vastaanottoon

• Vastutukseen mobilisoituneet  liikkeet  voivat  tarttua  myös  
erilaisiin  kohteisiin
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Muita  uusiutuvaan  
energiaan  liittyviä  
kysymyksiä,  joissa  
hyväksyttävyys  saattaa  
muodostua  tärkeäksi  
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Kysyntäjouston  tarve
Vaihtelevan  tuotannon  kasvaessa  tarvitaan  lisää  
joustavuutta  kulutukseen
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Sähkön	  
hinnoittelu	  
tarjonnan	  
mukaan

Kuormien	  
automaattinen	  
ohjaus



Kysyntäjousto:  
Osa  kuluttajista  valmiita  hyväksymään  
kuormanohjauksen–mutta  kysymyksiä  on  paljon
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Kuinka paljon 
niitä asioita on, 

joiden 
ajoitukseen 

pystyy 
vaikuttamaan?

Saunaan 
mennään, 
silloin kun 
mennään!

Kun ei pakastinta voi 
sammuttaa, niin ei oikein tiedä, 

mistä enää voisi säästää

Jos meillä olisi pula-aika, 
niin minä hyväksyisin tuon, 
mutta meillä ei ole pula… 
tällaisia on vaikea niellä

Miksi sähköyhtiö haluaa 
säästää… mikä on tän koko 

homman motiivi? Se 
huippujen tasaaminen on 
varmaan se syy… mutta 
onko se oikeasti se syy? 



Kehittämistä  meneillään,  
yhteiskunnallista  keskustelua  tarvitaan
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Fingridin tuntihinta-‐app
http://www.fingrid.fi/fi/sahkomarkkinat/kulutus-‐ja-‐
tuotanto/Kysyntajousto/tuntihinta/Sivut/default.aspx

Oikeastaan tämä vanha 
sähköverkko on aika 
älykäs. Sen kun vaan 
napsauttaa ja käyttää 
sähköä milloin haluaa.

Mutta	  miten	  vastaamme	  
kuluttajalle,	  joka	  sanoo	  näin?



Kouvolan 
Sanomat 
21.1.2016



Kuluttajien  kysyntäjousto  edellyttää  myös  
yhteiskunnallista  keskustelua
Kysyntäjousto  haastaa  perinteiset  sähkönkäyttötavat
Kysyntäjousto  edellyttää  aktiivista  asennetta  
sähkönkulutukseen  ß parempi  info  +  oma  kokemus
Kysyntäjousto  edellyttää  luottamusta  järjestelmään  
osallistuvien  kesken
• Kuluttajien  kysyntäjousto  ei  synny  pelkästään  uusien  sähkösopimusten  
kautta

• Luottamus  rakentuu  kokeilumahdollisuuksista,  hyvistä  kokemuksista,  
hyvistä  ja  reiluista  sopimuksista,  tosielämän  esimerkeistä

• Luottamus  rakentuu  julkisen  keskustelun  ja  laajan  sidosryhmien  
osallistumisen  kautta  (miksi,  kuka  hyötyy,  miten  hyödyt  jaetaan?)



Geoterminen  lämpö?
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Hajautettu  energia  vs.  
perinteiset  
energiaratkaisujen  
arviointikriteerit  
energiamurroksessa?
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Kun  tuotanto  hajautuu,  
arviointikriteerit  muuttuvat?
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Aurinkopaneelit 
Finlandia-talon katolle, 
hinta noin 60 000€



Estetiikka  mukaan  arviointiin,  
kustannusten  merkitys  suhteellistuu
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HAMK:in ja	  Ruukin	  lähes-‐
nollaenergiahalli	  
Hämeenlinnassa

Copenhagen
International	  
School,	  Nordhavn



?

Yhteiskunnallisen keskustelun ja  
kansalaisten osallisuuden tarve
Mielekäs keskustelu ankkuroituu
konkreettisiin kokemuksiin

Ihmiset toimivat  järkevästi  kun
• he  pystyvät  jäsentämään  
ympäröivää  maailmaa

• he  voivat  osallistua  (itselleen)  
mielekkäällä  tavalla  
ympäröivään  maailmaan

• he  pystyvät  toimimaan  
kompetentisti

Kaplan	  &	  Kaplan	  (2009)	  Creating	  a	  larger	  role	  for	  environmental	  psychology:	  The	  Reasonable	  Person
Model	  as	  an	  integrative	  framework.	  Journal	  of	  Environmental	  Psychology



www.smartenergytransition.fi
Kiitos!
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/kokeilut


