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Akordin rooli on olla neutraali apu tilanteissa, joissa on useita osapuolia, erilaisia intressejä ja
haastava yhteiskunnallinen, usein ympäristöön liittyvä, ongelma ratkaistavana. Erikoisalaamme on
vastuulliseen ympäristön suunnitteluun sekä kestävään energiantuotantoon ja luonnonvarojen
käyttöön liittyvä sidosryhmäyhteistyön ja neuvottelun suunnittelu ja fasilitointi.
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Akordi Oy — Y-tunnus: 2589721-3

2

Tuulivoiman hyväksyttävyyshuoltamot -mitä
opittiin?

1. Taustaa
Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä niin globaalisti
kuin Euroopassakin. Taustalla on ilmastopolitiikan paine, jossa fossiilisista polttoaineista johtuvaa
ilmaston lämpenemistä yritetään hillitä uusiutuvien energiamuotojen lisäämisellä
sähköntuotannossa.
Vaikka tuulivoima onkin yleisesti hyväksytty energiantuotantomuoto, paikalliset projektit ovat
kohdanneet yhä enenevässä määrin vastustusta myös Suomessa. Lisääntyneellä paikallisella
vastustuksella on vaikutuksensa niin yksittäisiin projekteihin, mutta myös koko energiamurrokseen ja
asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.
Akordin aloittamassa hankkeessa tarkoituksena oli tuottaa tuulivoima-alalle ja tuulivoimaan liittyvien
kysymysten kanssa työskenteleville uusia valmiuksia konfliktien ennakointiin ja käsittelyyn sekä
yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja ns. sosiaalisen toimiluvan rakentamiseen omassa
toiminnassaan. Samalla tarkoituksena oli osaltaan parantaa koko toimialan yhteiskunnallista
legitimiteettiä. Yksittäiset hyvin hoidetut ja sosiaalisen toimiluvan saaneet hankkeet yhdessä
vahvistavat positiivista suhtautumista koko toimialaan.
Hanke koostui kolmesta osiosta:
1. ”Hyväksyttävyyshuoltamo” oli työpajojen sarja, jossa käsiteltiin alan haasteita ja kehitettiin
uusia toimintamalleja.
2. Sosiaalisen toimiluvan barometrin kehittäminen alan käyttöön. Työkalun kokeilut ja näistä
oppiminen
3. IEA Wind (Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects) – kansainvälinen yhteistyö,
johon Akordi osallistuu Suomen edustajana. IEA Wind Taskien tarkoituksena on edistää ja
stimuloida yhteistyötä tuulienergiaan liittyvässä kehitystyössä ja tarjota parasta mahdollista
tietoa jäsenmailleen.

2. Hyväksyttävyyshuoltamo -työpajojen sarja
Työpajojen sarja toimi koulutus- ja valmennusalustana hyväksyttävyyden kysymyksiin. Akordin
asiantuntijoiden vetämissä ja fasilitoimissa työpajoissa käsiteltiin tuulivoima-alan kannalta keskeisiä
hyväksyttävyyden kysymyksiä, tukeutuen toimijoiden omiin kokemuksiin ja tarpeisiin yhdistettynä
uusimpaan tutkimustietoon. Työpajoissa pohdittiin yhdessä tuulivoima-alan toimijoiden kanssa uusia
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menetelmiä sidosryhmäyhteistyön ja hyväksyttävyyden (ns. sosiaalisen toimiluvan) parantamiseksi ja
hyväksyttävyyden seuraamiseksi.
Kick-off -seminaarissa osallistujilta kysyttiin alan tarpeita ja haasteita tuulivoima-alan sosiaaliseen
hyväksyttävyyteen liittyen. Erityisiksi haasteiksi osallistujat kokivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miten hoitaa sidosryhmien osallistuminen?
Miten rakentaa luottamusta ja murtaa ennakkoluuloja?
Miten hyötyjä ja omistajauutta voitaisiin jakaa?
Miten sijoittaa tuulivoima?
Miten selvitä havaittujen vaikutusten kanssa?
Miten tunteet vaikuttavat prosessissa?
Mikä on paikallisuuden rooli?
Mikä on tiedon merkitys ja miten sitä jakaa?
Miten valtakunnalliset tekijät vaikuttavat?

Akordi työsti työpajoihin sisältöjä ja materiaaleja uusimman tutkimustiedon ja kansainvälisten
parhaiden käytäntöjen pohjalta sekä hyödynsi oman kansainvälisen verkostonsa (IEA Wind Task 28 ja
Consensus Building Institute Global Network1) kokemuksia ja osaamista. Lisäksi yhtenä lähtökohtana
käytettiin WISEPower –hankkeen WeEngage –työkalua, jonka kehittämisessä myös
Tuulivoimayhdistys on ollut mukana.
Työpajojen ohella yrityksille tarjottiin mahdollisuutta hyväksyttävyyttä parantavien toimintatapojen
kehittämiseksi yrityskohtaisesti.

2.1. Sosiaalisen hyväksyttävyyden osatekijöiden hahmottaminen
Sosiaaliseen hyväksyttävyyteen vaikuttavat useat tekivät (Taulukko 1.) Tuulivoiman sosiaalinen
hyväksyttävyys koostuu kolmesta päätekijästä; markkinoiden hyväksynnästä, yhteiskunnallisesta ja
poliittisesta hyväksynnästä sekä yhteisön hyväksynnästä. Avaintekijä on tällä hetkellä yhteisön
hyväksyntä (Wüstenhagen et al. 2007).
1

http://www.cbuilding.org/about/cbi-global-network
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Mitään yksinkertaista selitystä hyväksyttävyyteen ei ole, vaan sosiaalinen hyväksyttävyys olisikin
ymmärrettävä laajempana ja monimutkaisempina suhteina yksilöiden, yhteisöjen, paikan,
tuulivoimatoimijoiden, alan sääntelyn ja teknologian ja maantieteellisten mittakaavojen välillä.
Paikallisten tekijöiden merkitys on keskeinen: vaikuttavimmat tekijät ovat paikallisyhteisön ihmisten
ja sidosryhmien asenteet, päätöksentekoprosessin laatu, kysymykset voittajista ja häviäjistä,
ihmisten huolet liittyen vaikutuksiin, kuten maisemaan, omaisuuden arvoon ja terveyteen.
Taulukko 1. Hyväksyttävyyteen vaikuttavat tekijät tuulivoimaprojekteissa

2.2. Miten edistää sosiaalista hyväksyttävyyttä?
Onnistuneet ja epäonnistuneet hankkeet erottuvat toisistaan siinä, miten ne tuodaan
ympäristöönsä. Tärkeää on sosiaalisen tuen rakentaminen; hankkeiden juurruttaminen
toimintaympäristöönsä sekä kansalaisten, käyttäjien ja sidosryhmien varhainen osallistaminen.
Hankekehittäjillä on hyvät mahdollisuudet edistää sosiaalista hyväksyttävyyttä, sillä he ovat yleensä
hallitseva toimija paikallisen yhteisön sitouttamisprosessien suunnittelussa. Ongelmana on, että
monet kehittäjät tyytyvät menemään ”siitä mistä aita on matalin”, jolloin paikallinen sitoutuminen
jää heikoksi tai jopa konfliktoituu. Kehittäjät eivät myöskään aina koe, että yhtiöillä olisi jotain
positiivista tarjottavaa paikallisyhteisöille. Olisikin tärkeää rohkaista entistä enemmän innovointia
edistyksellisten yritysten keskuudessa – esim. uusien lähestymistapojen testaaminen sosiaalisen
hyväksynnän edistämiseksi tarvittaessa yhteistyössä kuntien kanssa.
USA:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan negatiiviset asenteet ja suuremmat häiriökokemukset
korreloivat niiden henkilöiden kanssa, jotka asuvat lähellä suuria tuulivoimaloita, olivat yhteisössä
ennen tuulivoimalaa ja jotka olivat vähemmän huolissaan ilmastonmuutoksesta (IEA Task 28 Seminar
29.3.2017). Korvaus ei tutkimuksen mukaan ole ihmelääke: jotkut korvauksen saaneista eivät
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kannata enempää tuulivoimaa eivätkä ole vähemmän ärsyyntyneitä. Menettelyllinen
oikeudenmukaisuus korreloi kuitenkin voimakkaasti positiivisen asenteen kanssa.
Irlannissa paikallisyhteisön osallistuminen ja edustajat prosesseissa on koettu tärkeiksi, vaikka usko
hankekehittäjien kykyyn tuottaa tietoa ja rakentaa yhteistyötä oli ihmisillä yleisesti ottaen matala.
Näin ollen paikallisyhteisön edustus hankkeissa ja maltillinen minimietäisyyksien kasvattaminen voisi
olla melko edullinen tapa lisätä tuulipuistojen paikallista hyväksyttävyyttä Irlannissa.

2.2.1. Faktat eivät riitä - tunteet osana tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä
Suomen hallituksen tilaaman terveysselvityksen mukaan 2017 yhteyttä äänen ja terveysvaikutusten
välillä ei ole tieteellisissä tutkimuksissa löydetty ja näin ollen uusiutuvan energian tuotantotukilain
valmistelua päästiin jatkamaan. Sosiaalisen hyväksyttävyyden tutkimuksessa kiinnitetään kuitenkin
yhä enemmän huomiota siihen, että tieto ei lisää hyväksyttävyyttä. Tutkimuksessa on todettu, että
ihmisten asenteet ja käyttäytyminen eivät muutu pelkkien faktojen perusteella. Ihmistoiminta ei ole
niin rationaalista kuin yleensä luullaan, vaan sosiaaliset ja emotionaaliset tekijät ovat avainasemassa.
Huonot kokemukset tuulivoiman rakentamisprosessista heijastuivat kielteisempänä suhtautumisena
tuulivoimaan yleensä (Korjonen-Kuusipuro & Janhunen 2015). Vuorovaikutuksen onnistuminen
rakentamisvaiheen aikana taas synnytti positiivisen kokemuksen ja joka heijastui myönteisinä
tunteina myös tuulivoimaa kohtaan (Korjonen-Kuusipuro & Janhunen 2015). Mikäli uusiutuvien
energiavarojen ja tuulivoiman käyttöä halutaan edelleen kasvattaa, on luotava foorumeita, jossa
ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi. Samalla on luotava ilmapiiri, jossa myös tunteiden kokeminen ja
jakaminen on mahdollista ilman, että niiden ilmaiseminen koetaan leimaavana.

2.2.2. NIMBY-käsite romukoppaan
Tutkijoiden piirissä on laaja yhteisymmärrys siitä, että NIMBY (Not In My Backyard) ei ole mielekäs
tutkimuskäsitteenä. NIMBY on leimaava, sillä paikalliset ihmiset näyttäytyvät omahyväisinä,
irrationaalisina, ennakkoluuloisina ja näin ollen NIMBY-nimittelystä tulee osa konfliktia. Tärkeämpää
olisikin keskittyä selvittämään ja kuuntelemaan huolenaiheita sekä vastustuksen taustalla olevia
tarpeita. Taustalla saattaakin olla paikkaan kiinnittyminen ja paikkaidentiteetti sekä luottamuspula ja
menettelyn epäoikeudenmukaisuuden kokemus.

2.2.3. Yhteisten hyö tyjen lä hestymistapa vuorovaikutukseen ja sidosryhmä yhteistyö hö n
Tuulivoimarakentamiseen liittyvät kiistat nousevat esiin, kun intressit ovat ristiriidassa. Ongelmia
syntyy, ellei nähdä vaivaa tutustua, kuunnella ja vastata olennaisten sidosryhmien intresseihin.
Tuulivoimahanketta ei pidä nähdä nollasummapelinä, jossa toisen voitto on toisen tappio.
Onnistumisen avaimet ovat käsillä, kun siirrytään kannoista intresseihin (miksi vastustetaan, mitä
vaatimusten taustalla, mikä osallisille on tärkeää), nähdään selvitykset (esim. YVA ja SVA)
mahdollisuutena tuottaa yhdessä faktoja osapuolille tärkeiden kysymysten pohjalta sekä siirrytään
intresseistä molempia osapuolia hyödyttäviin vaihtoehtoihin vastaamalla useampiin intresseihin ja
tarpeisiin samanaikaisesti tekemällä vaihtokauppoja ja keksimällä luovia ratkaisuja.
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Sidosryhmäyhteistyön päämäärä voi olla jotain yksipuolisen tiedottamisen ja syvemmän yhteistyön,
kuten yhteisen päätöksenteon, väliltä. Kehittyneemmissä sidosryhmäprosesseissa osapuolet
nähdään neuvottelukumppaneina, joiden kanssa etsitään tapaa rakentaa yhteisiä hyötyjä.
Yksittäisten yleisötilaisuuksien sijaan voidaan esim. koota sidosryhmien edustajista koostuva
yhteistyöryhmä, jolloin yhteinen tieto karttuu ja luottamus rakentuu ryhmän jäsenten välille.
Tuulivoima, kuten mikä tahansa sijoitteluongelma, vaatii suoraa sidosryhmien osallistumista, jotta
hyödyt voidaan ymmärtää ja selviytyä rakentavasti havaituista paikallisista vaikutuksista. Kick-off tilaisuudessa sijoituspaikkaproblematiikka tunnistettiin kriittiseksi sekä alan toimijoiden että
sidosryhmien keskuudessa.

Vaikeiden sijoituspaikkaprosessien nyrkkisäännöt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Perusta prosessi laajalle osallistumiselle: kutsu kaikki hankkeen vaikutuspiirissä olevat
mukaan ja anna heidän osallistua riskien kartoitukseen.
Hankkeen lähtökohtana tulisi rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miksi hanke tarvitaan ja
miksi nykytila on kestämätön. On myös kysyttävä, mitä tapahtuu, jos hanketta EI toteuteta.
Vastaa aidosti osallistujien tarpeisiin ja huolenaiheisiin.
Edistä luottamusta osapuolten välillä. Vältä katteettomia lupauksia ja tunnusta aiemmin
tehdyt virheet.
Valitse hankkeen toteutukseen paras vaihtoehto. Valinnan tulee perustua kattavaan ja
avoimeen kartoitukseen vaihtoehtoisista sijoituspaikoista ja teknisistä ratkaisuista.
Varmista ja anna takuut siitä, että tuleva toiminta noudattaa tiukkoja turvallisuusnormeja.
Rakenna hankkeelle avoin valvonta- ja seurantajärjestelmä.
Käsittele avoimesti kaikki hankkeen haitalliset vaikutukset.
Tuota korvaavia hyötyjä sijoituspaikkakunnalle tai vastaanottavalle yhteisölle.
Käytä ehdollisia sopimuksia. Osapuolten kanssa voidaan sopia esimerkiksi siitä, millä
edellytyksillä rakennettavan laitoksen toiminta keskeytetään.
Pidä useampia mahdollisia vaihtoehtoja avoimena riittävän pitkään. Vaihtoehdottomuus
herättää epäluottamusta; ota harkittavaksi myös muiden ehdotuksia vaihtoehtoisista
sijoituspaikoista.
Varmista maantieteellinen oikeudenmukaisuus. Millekään alueelle ei saisi sijoittaa liikaa
riskejä tuottavia laitoksia.
Aseta realistiset aikataulut.
Kunreuther, et. al. (1991)

Yhteinen tiedontuotanto voi toimia ratkaisuna ongelmaan, jossa osapuolet kiistelevät faktoista.
Tällöin tietopohjaa rakennetaan yhdessä ja asiantuntijoiden luotettavuuden arviointi ja valinta on
mukana vuoropuhelussa. Prosessi tähtää yhteisen ymmärryksen luomiseen kartoittaen samalla
tutkimuksen / tieteellisen tiedon erimielisyyksiä ja epävarmuuksia.
Jotta sidosryhmätyötä voi tehdä, on sidosryhmät ensin tunnistettava. Sidosryhmien tunnistaminen,
kartoitus ja analyysi antaa tietoa sidosryhmien intresseistä sekä mahdollisesti myös yksittäisten
henkilöiden mahdollisista vaikutuksista, riippuvuussuhteista, verkostoista ja suhteista. Onnistuessaan
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se voi auttaa tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia sekä auttaa konfliktien hallinnassa ja
ennakoinnissa.
WISEPower –hankkeen We Engage -työkalu auttaa löytämään toimenpiteitä
sidosryhmätyöskentelyyn tuulivoimaprojektin eri työvaiheissa. Akordilla on myös käytössään
hollantilaisten kumppaniensa kehittämä SOMSET -työkalu, joka auttaa strategisessa
sidosryhmäanalyysissä ja suunnittelemaan kohdennetun viestinnän ja vuorovaikutuksen strategioita.
Akordi on myös kehittänyt Sosiaalisen toimiluvan barometri, jolla kartoitetaan yritysten ja näiden
toimintojen/hankkeiden hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöjen ja sidosryhmien näkökulmasta.

2.2.4. Hankkeen taustan ja oma sisäinen osaamisen selvittäminen
Hankkeen taustan selvittäminen on tärkeä, mutta usein laiminlyöty tehtävä. Lisäksi
tuulivoimaprojektien suunnittelun edistämiseksi on tärkeää arvioida perusteellisesti omaa sisäistä
osaamista. Esim. We Engage – työkalun kysymyksistä voi saada saada apua näiden selvittämiseen.

2.2.5. Hyväksyttävyyttä tukevat toimintamallit – yhteisön edut
Korvaus tai kompensaatio on tärkeä mutta herkkä kysymys hyväksyttävyyttä tukevissa
toimintamalleissa. Yhteisölle voidaan tarjota etuja perinteisten taloudellisten hyötyjen muodossa
(esim. paikallisen urakoitsijan käyttö, maanvuokraus yms.), taloudellisten etujen virta voi olla
jatkuvaa (esim. hankkeen omistajuus, edullisempi sähkö yms.) tai paikallisia palveluita voidaan tukea
(esim. ympäristön parannustoimet, matkailupalveluiden tukeminen yms.). Turbiinien häiritsevyyden
yksilölle on todettu vähenevän taloudellisten hyötyjen myötä ja muutenkin paikallisesti omistetut
projektit nähdään positiivisempina (Strachan et al., 2015). Rahallisen korvauksen ei kuitenkaan ole
todettu olevan ihmelääke hyväksyttävyyden saavuttamisessa (Hoen & Rand 2017).

2.2.6. Hyväksyttävyyshuoltamoiden osallistujien kohtaamia ongelmia ja sudenkuoppia
sidosryhmäyhteistyössä
•

•
•
•

•
•
•
•

Ajankäyttö ja energia painottuvat prosessiin. Edetään prosessiputkessa – toisaalta tarjoaa valmiin
sapluunan, minkä mukaan toimia. Miten aikansa jakaa; miten perustella se, että hyväksyttävyyden
takaamiseenkin täytyy satsata?
Disinformaation korjaaminen: vastaaminen reaktiivisesti vaikeaa, pitäisi olla proaktiivinen
Tunteiden huomioiminen ja ymmärtäminen, tunteet ovat totta. Ihmiset haluavat, että heitä
ymmärretään ja että heidän pelkonsa otetaan vakavasti
Tiedotuksessa painottuu teknisyys ja hankkeen yksityiskohdat, eikä se, miksi tehdään? (Pitäisikö olla
tunnepohjaisempaa viestintää? ”Nyt on hieno mahdollisuus päästä mukaan pelastamaan maailma!”
Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ei puhuta konkreettisesti)
Vastustava vähemmistö on aika äänekäs (esim. tilaisuudet) ja jaksaa ajaa asiaansa
”Hei, me tullaan rakentamaan” eli mennään henkseleitä paukuttaen paikalle
Yksikin väärä lause voi synnyttää herkkiä tilanteita (esim. ollaan täällä vain lain takia (”lain kilpi”,
jotkut ihmiset kokevat saavansa oireita, ”NIMBY”, luulosairas –leima”)
Salassa valmisteltu -mentaliteetti, jos ei ole kutsu saavuttanut
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•
•
•
•

Keskustelu reaktiivista, urautunutta? Puuttuuko alalta työkalut kääntää keskustelu muuhun suuntaan
ajoissa?
Kriittisesti suhtautuvien joukko on äänekäs, positiivisesti suhtautuneet eivät sano mitään. Ei päästä
keskusteluun enemmistön kanssa.
Alalla toimijoita, jotka eivät ymmärrä asian tärkeyttä. Tosi moni hanketoimija ei ole täällä, joten ei ole
ihme, jos asia ei etene
Väärä/lannistunut lähtöasenne: jos jo valmiiksi asenne, että mennään ottamaan

2.2.7. Hyväksyttävyyshuoltamoiden osallistujien onnistumisia sidosryhmäyhteistyössä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyviä kokemuksia, jos on saatu ”ulkopuolinen” henkilö puhumaan puolesta
Vaikka prosessi ollut hankala, pääsy paikallisiin yhteisöihin (esim. koulut)
Rakentavia keskusteluja usein vasta yleisten tilaisuuksien jälkeen
Hyvät suhteet viranomaisiin
Yhtenäinen ja tiivis toimiala: Toimijoilla on keskenään lähtökohtaisesti hyvät suhteet
STY:tä pidetään alan vahvuutena
Argumentteja ja tietoa on paljon löydettävissä
Ala on oppinut
Suunnittelu on parantunut
• Vaikutukset jäävät aidosti pienemmäksi

3. Sosiaalisen toimiluvan barometri
Akordi aloitti sosiaalisen toimiluvan barometrin kehittämisen Suomen tuulivoimatoimijoille Task 28 verkoston tutkimustyön sekä työpajasarjan keskustelujen pohjalta. Barometria testataan Suomessa
tuulivoimatoimijoiden/kuntien kanssa kunnes sopiva yhteistyökumppani löytyy. Barometrillä
kartoitetaan yritysten ja näiden toimintojen tai hankkeiden hyväksyttävyyttä paikallisyhteisöjen ja
sidosryhmien näkökulmasta. Ajatuksena on, että hankkeet tarvitsevat edetäkseen paitsi viralliset
(esim. rakennus- ja ympäristö-) luvat, myös sidosryhmien ja paikallisyhteisöjen myöntämän ’luvan’ eli
hyväksynnän hankkeelle. Barometri hyödyntää Social Licence to Operate -aiheista tutkimusta ja
pohjautuu Ian Thomsonin ja Robert Boutilierin (2011) kehittämään sosiaalisen toimiluvan kyselyyn
kaivostoimijoille sekä kysymyksiin, jotka mittaavat yhteisön sosiaalista pääomaa. Yleisesti ottaen
sosiaalinen pääoma edustaa sosiaalisia yhteyksiä ja kaikkia niiden tuottamia etuja. Sosiaalinen
pääoma liittyy myös arvoihin, kuten suvaitsevaisuuteen, solidaarisuuteen tai luottamukseen. Nämä
hyödyttävät yhteiskuntaa ja ovat tärkeitä, jotta ihmiset voisivat tehdä yhteistyötä.
Barometrin prototyyppi löytyy osoitteesta: https://app.maptionnaire.com/fi/3757. (Ota yhteys
Akordiin, jos barometrin kokeilu kiinnostaa. Luomme tällöin hankkeelle projektikohtaisen
barometrin, jonne vastaukset kertyvät, neuvomme tulosten tulkinnassa sekä tarvittaessa
konsultoimme jatkotoimien kanssa.)
Sosiaalisen toimiluvan barometri toimii ilmapuntarin tavoin: määräajoin tehdyt mittaukset antavat
hanketoimijalle (yksityinen tai julkinen organisaatio) kuvan siitä, miten sen toimintaan/hankkeeseen
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suhtaudutaan, miten vuorovaikutuksessa ja viestinnässä on onnistuttu ja onko hanke saavuttanut vai
menettänyt luottamusta.

3.1. Miksi sosiaalisen toimiluvan barometri?
Hankkeiden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja sosiaalinen toimilupa ovat hanketoimijoille
arvokkaita resursseja. Huomattava osa erilasten hankkeiden viivästyksistä tai kaatumisista liittyy
sidosryhmien tai päätöksentekijöiden epäluottamukseen ja tästä seuraaviin protesti- ja
valituskierteisiin. Hyväksyttävyyden ongelmana on usein se, että hanketoimijat luottavat liiaksi
virallisten lupaprosessien merkitykseen ja muutamien yhteyshenkilöiden (esim. johtavat
virkamiehet) lupauksiin. Kuva hankkeen hyväksyttävyydestä laajemmin paikallisyhteisössä voikin olla
hatara tai vinoutunut. Tämä merkitsee hanketoimijan kannalta, että hyväksyttävyyteen liittyviä
riskejä ei ymmärretä tai ne arvioidaan väärin.
• Täytäntöönpanokustannusten – ja riskien lisääntyminen, jotka aiheutuvat haasteista
päätöksenteossa, pitkästä poliittisesta keskustelusta ja joissakin tapauksissa suorista
protesteista
• Paikallisten konfliktien runsaus tuulienergiahankkeiden ympärille voi alkaa muuttaa
kansalaiskeskustelua tuulienergian kehittämisen tarpeesta, mahdollisesti heikentää
laajempaa poliittista tukea ja näin ollen uusiutuvien energialähteiden tavoitteiden
saavuttamista
• Tähän liittyen lisääntynyt herkkyys tuulienergiahankkeiden mahdollisille vaikutuksille voi
johtaa vaativampiin säännöksiin tuulienergiahankkeissa, mikä voi vähentää houkuttelevuutta
investointimahdollisuutena

4. IEA Wind Task 28 osallistuminen
Akordi on välittänyt tietoa Suomen tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden tilanteesta IEA Wind
verkostolleen päin ja saanut samalla tietoa ajankohtaisesta kansainvälisestä tutkimus- ja
kehitystyöstä.

5. Mitä hankkeen aikana havaittiin?
Kehitystyötä tarvitaan sosiaalisen hyväksyttävyyden huomioon ottamiseksi koko toimialalla
esimerkiksi standardisoitujen protokollien muodossa, sillä jokaisen hankkeen hyväksyttävyys voi
vaikuttaa toisten hankkeiden saamaan vastaanottoon. Kun paikallinen vastustus muuttuu edelleen
valtakunnalliseksi, se ammattimaistuu ja siihen liittyy useampia erilaisia kysymyksiä ja intressejä.
Lisäksi äänekkäät vastustajat voivat vetää mukanaan niitä, joilla ei ole asiasta mielipidettä. Tärkeää
on myös kiinnittää huomio sosiaaliseen hyväksyttävyyteen tarpeeksi hyvissä ajoin. Prosessien ja
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käytäntöjen parantamisen lisäksi tarvitaan paljon strategisempi ote sosiaaliseen ulottuvuuteen
tuulivoiman lisäämisessä sekä systemaattista toimintaa kansalaisten sitouttamiseksi edistämään
deliberaatiota ja luottamuksen ja kunnioituksen rakentamiseksi avaintoimijoiden välillä.
Projektin aikana havaittiin, että toimijat, jotka jo olivat jo valmiiksi kiinnostuneita sosiaalisesta
hyväksyttävyydestä ja tietoisia sen merkityksestä koko alan hyväksyttävyyden, että myös
energiamurroksen kannalta, osallistuivat työpajoihin. Tuulivoimatoimijoiden kanssa käytiin
keskusteluja ennen Hyväksyttävyyshuoltamo -sarjaa ja useat toimijat jakoivat ajatuksen, että yhteisiä
alan pelisääntöjä tai menetelmällistä standardia pitäisi kehittää, sillä perinteisesti tehdyt YVA ja SVA prosessit eivät tunnu riittävän. Valtion, Energiateollisuuden ja Suomen Tuulivoimayhdistyksen
vahvaa panostusta tai tukea myös toivottiin, että suuri porukka saataisiin mukaan yhteisten
käytänteiden luomiseen, tietoisuuden lisäämiseen tai esim. deliberaatioprosessin rakentamiseksi
hankkeiden ympärille, sillä sellaisen rakentaminen vie paljon aikaa eikä yksittäisillä toimijoilla ole
mahdollisuutta sellaiseen. Myös kuntien edustajia peräänkuulutettiin mukaan. Kysymys kuuluukin,
miten saada laajemmin tuulivoimaan liittyvät toimijat tietoiseksi sosiaalisen hyväksyttävyyden
tärkeydestä?

6. Johtopäätöksiä
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Sosiaalinen hyväksyttävyys on yksittäisen hankkeen haaste, mutta se liittyy myös paljon
laajemmin koko energiamurrokseen
Hyväksyttävyys on monien tekijöiden summa: siihen ei ole yksinkertaisia selityksiä
Yleisiä hyväksyttävyyden toimintaperiaatteita tunnistettu, mutta herkkyys paikallisille
olosuhteille avainasemassa: tuulivoimatoimijoiden täytyisi ymmärtää jokaisen projektin omat
erityistarpeet ja haasteet
Tärkeää tunnistaa hankekehittäjien mahdollisuudet edistää sosiaalista hyväksyttävyyttä, sillä
ovat yleensä hallitseva ääni yhteisön sitouttamisprosessien suunnittelussa
Nyt huomio kiinnittynyt tuulivoiman vaikutuksiin, mutta asenteet, prosessin ja luottamuksen
rakentamisen merkitys ovat olennaisen tärkeitä ymmärtää
Uudet toimintamallit sosiaalisen hyväksyttävyyden lisäämiseksi (kuten paikallisyhteisöjen
osallistuminen ja kumppanuusajattelu) tarkoittavat siirtymää pois perinteiseen
asiantuntijatietoon perustuvasta ”top-down” -mallista
Taloudellisten hyötyjen merkitys on tärkeä, mutta herkkä kysymys – siihen on monta
mahdollista lähestymistapaa
NIMBY-termi romukoppaan, aiheuttaa vaan ongelmia
Viestintä on tärkeässä osassa: käsitteet olisi hyvä avata ja kääntää tavallisen ihmisen kielelle
Välittäjäorganisaatioiden ja fasilitaattoreiden käyttö helpottaisi kommunikointia, lisäisi
luottamusta vaikeissa vuorovaikutustilanteissa sekä auttaisi luottamuksen ja kuulluksi
tulemisen kokemusta vuorovaikutustilaisuuksissa, jotka on suunniteltava huolella etukäteen
tukemaan näitä
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7. Mitä tarvitaan?
•
•

•

•
•
•

Yhteiskunnallisen keskustelun ja kansalaisten osallisuuden tarve on ilmeinen: Ihmiset toimivat
järkevästi, kun he pystyvät jäsentämään ympäröivää maailmaa, he voivat osallistua itselleen
mielekkäällä tavalla.
Kehitystyötä sosiaalisen hyväksyttävyyden huomioon ottamiseksi sekä strategisia
periaatteita, jotka ohjaavat vuorovaikutusta ja keskusteluja tuulivoimasta tarvitaan koko
toimialalla edistämään deliberaatiota ja luottamuksen ja kunnioituksen rakentamiseksi
avaintoimijoiden välillä.
Mikäli uusiutuvien energiavarojen ja tuulivoiman käyttöä halutaan edelleen kasvattaa, on
luotava foorumeita, jossa ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi. Samalla on luotava ilmapiiri,
jossa myös tunteiden kokeminen ja jakaminen on mahdollista ilman, että niiden ilmaiseminen
koetaan leimaavana.
Tärkeää olisi keskittyä selvittämään ja kuuntelemaan huolenaiheita sekä vastustuksen
taustalla olevia tarpeita.
Tuulivoima, kuten mikä tahansa sijoitteluongelma, vaatii suoraa sidosryhmien osallistumista,
jotta hyödyt voidaan ymmärtää ja selviytyä rakentavasti havaituista paikallisista vaikutuksista.
Olisi tärkeää rohkaista entistä enemmän innovointia edistyksellisten yritysten keskuudessa –
esim. uusien lähestymistapojen testaaminen sosiaalisen hyväksynnän edistämiseksi
tarvittaessa yhteistyössä kuntien kanssa.
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