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Energia-asiat ovat viime vuosina nousseet laajan mielenkiinnon kohteeksi pääasiassa 

energiantuotannosta ja -siirrosta aiheutuvien negatiivisten ympäristövaikutusten vuoksi. 

Fossiilisia polttoaineita korvaavien uusiutuvien energiamuotojen käyttöä voidaan sanoa 

kannatettavan yleisellä tasolla, mutta uusiutuvia energialähteitä sähköntuotantoon 

valjastavat projektit saattavat kohdata ankaraakin vastarintaa. Yhä enenevissä määrin onkin 

huomattu, että projektien sosiaalinen hyväksyttävyys voi olla energiantuotantoon liittyvien 

tavoitteiden saavuttamista rajoittavana tekijänä.  

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella uusiutuvan energiantuotannon 

paikalliseen hyväksyttävyyteen vaikuttavia seikkoja kiinnittäen huomiota pääasiassa 

kasvussa olevan tuulivoiman tuotantoprojektien näkökulmiin. Kirjallisuuskatsauksen ja 

empiirisen tutkimuksen perusteella tultiin siihen tulokseen, että asenteisiin vaikuttavat 

lukuisat seikat. Muodostaessaan hyväksyntää projektia kohtaan, yksilöt punnitsevat sen 

aiheuttamia kustannuksia ja siitä saatavia hyötyjä sekä niiden oikeudenmukaisuutta. Siihen, 

mitä kustannuksia ja hyötyjä yksilö pitää merkityksellisinä, vaikuttavat arvot. 

Osallistumismahdollisuuden tarjoaminen projektin suunnitteluvaiheessa on paikallisen 

hyväksynnän kannalta kriittistä, mitä tukee myös tämän tutkielman empiirinen osio. Erityisen 

tärkeä osallistumismahdollisuus on voimaloiden sijoitteluvaiheessa, sillä voimaloiden 

maisemavaikutus on merkittävä hyväksyttävyyteen vaikuttava seikka. Osaltaan 

hyväksyttävyyteen vaikuttavat myös yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan, luottamus 

projekteja eteenpäin luotsaaviin tahoihin ja yksilön demografiset tekijät.  
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Energy-related subjects have attracted extensive interest in past few years, mostly because 

of the negative environmental impacts cost by energy production and transmission. Public 

attitudes show generally strong support for the implementation of renewable energy as a 

substitute for fossil fuels. However, planning actual projects appears to be a complicated 

matter in some cases. It has been increasingly recognized that social acceptance can 

potentially be a barrier to the achievement of renewable energy targets. 

The purpose of this thesis is to examine matters influencing community acceptance of 

renewable energy implementations, focusing on more and more important wind power.   

Based on findings it can be said that the attitude towards implementations is a sum of many 

factors. When shaping acceptance, people evaluate the balance between perceived costs 

and benefits and distribute fairness of them. It is critical to offer a chance for locals to 

participate to planning process especially when the siting decisions are made, as the visual 

impact is crucial factor when community acceptance is considered. Notable is also the 

influence of general attitude towards wind power, trust in parties involved and demographic 

factors of individual.
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1 JOHDANTO 

 

Energia-asiat ovat viime vuosina nousseet laajan mielenkiinnon kohteeksi pääasiassa 

energiantuotannosta ja -siirrosta aiheutuvien negatiivisten ympäristövaikutusten 

vuoksi. Ilmastonmuutoksen lisäksi negatiivisia ympäristövaikutuksia ovat muun 

muassa happamoituminen, vesistöihin kohdistuvat vaikutukset sekä jätteiden 

syntyminen. Globaalisti merkittävimpänä ongelmana voidaan kuitenkin pitää erityisesti 

fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyviä kasvihuonepäästöjä. (Energiateollisuus 

2016a)  

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä onkin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pyritty 

maailmanlaajuisesti vähentämään. Esimerkiksi Euroopan Unionin tasolla tavoitteena 

on lisätä fossiilisia polttoaineita korvaavan, uusiutuvista energialähteistä peräisin 

olevan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksesta 20 prosenttiin vuoteen 2020 

mennessä (2009/28/EY).  

Fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamat haitat eivät huolestuta ainoastaan 

päättäjiä: vuonna 2015 Energiateollisuus ry:n suomalaisten energia-asenteita 

mittaavassa tutkimuksessa 83 % vastaajista oli vähintään jokseenkin samaa mieltä 

väittämän ”Ilmastonmuutos on todellinen ja äärimmäisen vakava uhka, jonka 

torjuntaan koko maailman tulisi ryhtyä välittömästi ja kaikin mahdollisin keinoin” 

kanssa. Niin ikään suurin osa vastaajista kannatti uusiutuvien energialähteiden käytön 

lisäämistä sähköntuotannossa. (Energiateollisuus 2015)  

Vaikka kuluttajien voidaan sanoa kannattavan uusiutuvien energiamuotojen käyttöä 

yleisellä tasolla, uusiutuvia energialähteitä sähköntuotantoon valjastavat projektit 

saattavat kohdata ankaraakin vastarintaa. Yhä enenevissä määrin on huomattu, että 

sosiaalinen hyväksyntä voi olla energiantuotantoon liittyvien tavoitteiden saavuttamista 

rajoittava tekijä (Wüstenhaagen, Wolsink, Bürer 2007).  

Uusiutuvista energialähteistä tuulivoima on ollut 1990-luvulta lähtien globaalisti 

voimakkaimmin kasvava uusiutuva energianmuoto sähköntuotannossa, vaikkei sen 

tuottaminen ilman tukia vielä usein olisikaan kannattavaa. Muutamina viime vuosina 

tuulivoimarakentaminen on kuitenkin päässyt Suomessakin hyvään vauhtiin ja 
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huhtikuun 2015 loppuun mennessä tuulivoimahankkeita oli julkaistu jopa 11 000 MW:n 

edestä olemassa olevan kapasiteetin ollessa 1005 MW. (Tuulivoimayhdistys 2016a)  

 

 

Kuvio 1. Havainnekuva tuulivoimalan koosta verrattuna muutamiin maamerkkeihin.  

Kuviossa 1 havainnollistetaan napakorkeudeltaan 140 metriä korkean voimalan kokoa 

verrattuna muutamiin tunnettuihin maamerkkeihin. Napakorkeudeltaan 140 metrinen 

voimala vastaa Suomeen tällä hetkellä rakennettavia voimaloita (Tuulivoimayhdistys 

2016b). Kuten huomataan, voimalat ovat suuria ja ne korostuvatkin usein maisemassa. 

Lisäksi kun tuotantolaitoksia on sijoitettu lähelle asutusta, tuulivoima on hyvä esimerkki 

siitä, miksi paikallisten hyväksyntä projekteja kohtaan korostuu erityisesti uusiutuvien 

energiamuotojen kohdalla (Wüstenhagen et al. 2007).  

Energiayhtiöiden on otettava mahdollinen vastustus huomioon jo etukäteen, sillä 

valitukset voivat viivästyttää projekteja pitkäänkin. Esimerkiksi Porin edustalle 

suunnitellun merituulipuiston arvioitu valmistuminen siirtyi vastikään vuodelta 2016 

aikaisintaan vuodelle 2017 lintuharrastajien valitettua tuulivoimakaavasta. Valitus 

hylättiin, mutta päätöksestä voi vielä valittaa ja valitusprosessi voi näin pitkittyä 

entisestään. (Yle 2015) Oulunsalo-Hailuodon merituulipuistohanke taas keskeytettiin 

tyystin maaliskuussa 2016 ELY-keskuksen antaman ympäristövaikutuslausunnon 
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vuoksi. Vuodesta 2008 suunnitteilla olleen hankkeen kehitystyö oli hankkeesta 

vastanneen Lumituuli Oy:n mukaan maksanut tähän asti yli miljoona euroa. (Yle 2016)  

 

1.1 Sähköntuotannon nykytilanne ja energia-asenteet Suomessa 

Suomessa tärkeimmät energialähteet sähköntuotannossa ovat ydinvoima, vesivoima, 

kivihiili, maakaasu, puupolttoaineet sekä turve. Merkittävän kasvupotentiaalin 

omaavan tuulivoiman osuus on vielä pieni, mutta kasvussa. (Energiateollisuus 2016a) 

Uusiutuvia energiamuotoja edellä mainituista ovat tuulivoiman lisäksi ensisijaisesti 

vesivoima, puupolttoaineet ja turve. Oman tuotannon (66,2 TWh) lisäksi sähkön 

nettotuonti oli vuonna 2015 16,3 TWh. Kulutetusta sähköstä (82,5 TWh) lähes puolet, 

47 %, meni teollisuuden tarpeisiin, kun taas koti- ja maatalouksien osuus tilastoidusta 

kokonaiskäytöstä oli 27 %, palveluiden ja rakentamisen 23 % ja siirto- sekä 

jakeluhäviöiden 3 %. (Energiateollisuus 2016b) 

 

 

 

Kuvio 2. Sähköntuotannon energialähteet 2015, mukaillen Energiateollisuus (2016b). 

Kuviossa 2 on havainnollistettu Suomen omaa sähköntuotantoa energialähteittäin 

vuonna 2015. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 45 %, mikä oli 6 % enemmän 

kuin vuonna 2014 (Energiateollisuus 2016b). Uusiutuvista energialähteistä tuulivoiman 
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kapasiteetti vuonna 2015 kasvoi 124 uuden voimalan myötä 379 MW ja tuotanto 110 

% edellisvuodesta (Tuulivoimayhdistys 2016d).  

Energiateollisuus ry:n toimesta vuodesta 1983 lähtien tehdyn energia-asenteita 

kartoittavan seurantatutkimuksen mukaan fossiilisten polttoaineiden, kuten 

maakaasun, kivihiilen ja öljyn käytön korvaamista ydinvoimalla ja uusiutuvilla 

energiamuodoilla kannatetaan. Syksyllä 2015 ydinvoiman käyttöä hiilen ja muiden 

fossiilisten polttoaineiden korvaajana pitivät vähintään jokseenkin perusteltuna yli 

puolet vastaajista. Aurinkosähkön, puu- ja bioenergian sekä vesivoiman käytön 

lisäämistä kannatti niin ikään selvästi yli puolet vastaajista. Lisäksi yli puolet vastaajista 

oli vähintään jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Valmis maksamaan enemmän 

energiantuotannosta aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentämiseksi” kanssa. 

(Energiateollisuus 2015) 

Tuulivoiman käytön lisäämistä Energiateollisuuden tutkimukseen vastaajista kannatti 

74 %, kun taas 12 % oli sitä mieltä, että nykyinen käyttö on sopivalla tasolla 

(Energiateollisuus 2015). Asennetutkimukset kaikkialla Euroopassa antavat 

samankaltaisia tuloksia: tuulivoiman käyttö saa vahvaa kannatusta (Wolsink 2005). 

Varsinaisten tuotantoprojektien suunnittelut osoittautuvat kuitenkin kaikesta huolimatta 

toisinaan hankaliksi niiden kohdatessa paikallista vastustusta. Kun pohditaan yhteisön 

ja yksilöiden hyväksyntää, avainasemassa ei olekaan se, hyväksyntäänkö tuulivoima 

yleisellä tasolla. Kyse on siitä, saavatko kaavaillut projektit yhteisön ja yksilöiden 

hyväksynnän. Asenteet tuulivoimaa kohtaan on siis erotettava asenteista varsinaisia 

tuulipuistoja kohtaan. (Wolsink 2005) 
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1.2  Tutkielman tavoite ja rajaukset 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella uusiutuvan 

energiantuotannon hyväksyttävyyteen vaikuttavia seikkoja kiinnittäen huomiota 

pääasiassa kasvussa olevan tuulivoimatuotannon näkökulmiin.  

Tutkimuskysymyksenä on  

”Mitkä tekijät vaikuttavat tuulienergiantuotannon ja erityisesti paikallisten projektien 

hyväksyttävyyteen?” 

Erään merkittävän seikan tuulienergiatuotannon paikallisessa hyväksyttävyydessä 

tiedetään olevan koettu vaikutus maisemaan. Tutkimuskysymystä täydentävänä 

alaongelmana on  

”Vaikuttavatko yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, osallistumismahdollisuus 

projektin suunnitteluun ja etäisyys lähimpään voimalaan tuulituotantoalueen koetun 

maisemavaikutuksen luonteeseen?”. 

Tutkimusta taustoittava kirjallisuuskatsaus rajataan sähköntuotannossa käytettäviin 

energialähteisiin. Tutkielman päähuomio on Suomessa, sillä vaikka 

tuulivoimaprojektien sosiaalista hyväksyttävyyttä on tutkittu paljon, niin Suomesta 

saatuja tuloksia ei juuri ole. Jokaisella maalla on omat erityispiirteensä ja esimerkiksi 

Suomessa asuinympäristöt ja rakennukset poikkeavatkin merkittävästi ulkomaalaisista 

(Hongisto 2014). Lisäksi Suomeen rakennettavat voimalat poikkeavat 

keskimääräiseltä kooltaan muista eurooppalaisista: suomalaisten voimaloiden 

napakorkeus on noin 80-140 metriä (Tuulivoimayhdistys 2016c), kun vaikkapa 

tanskalaisten voimaloiden keskimääräinen napakorkeus vuonna 2015 oli noin 44 

metriä (The Master Data Register of Wind Turbines 2015). 
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Kuvio 3. Wüstenhagenin kolmio, mukaillen Wüstenhagen (2007).  

Sosiaalinen hyväksyttävyys voidaan kuvion 3 osoittamalla tavalla jakaa kolmeen 

dimensioon: yhteiskunnallis-poliittiseen hyväksyntään (socio-political acceptance), 

paikalliseen hyväksyntään (community acceptance) ja markkinalähtöiseen 

hyväksyntään (market acceptance). Yhteiskunnallis-poliittinen hyväksyntä viittaa 

osakkeenomistajien ja viranomaisten hyväksyntään. Markkinalähtöisellä 

hyväksynnällä taas tarkoitetaan prosessia, jolla markkinat ottavat innovaation 

käyttöön. (Wüstenhagen et al. 2007) 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus keskittyä kolmanteen dimensioon eli yhteisölliseen, 

paikallisen tason hyväksyntään ja tutkia hyväksyttävyyttä nimenomaan projektien 

lähialueiden asukkaiden näkökulmasta. Oleellinen osatekijä, paikallinen hyväksyntä, 

keskittyy siis hyväksyttävyyden tarkasteluun erillisten projektien näkökulmasta. 

Paikallinen hyväksyntä liittyy usein esimerkiksi tuotantolaitosten sijoittamispäätöksiin 

paikallisten asukkaiden ja viranomaisten näkökulmasta ja sen ominaispiirteenä 

voidaan pitää asenteiden vaihtelua projektin eri vaiheissa. (Wüstenhagen et al. 2007) 

Tuulivoimaa koskien asenteet muuttuvat usein positiivisista kriittisiksi, kun lähialuetta 

koskeva projekti julkaistaan, mutta ajan myötä ne palaavat jälleen positiivisiksi 

(Wolsink 2007). 

 



7 
 

1.3 Käytettävät tutkimusmenetelmät 

Kirjallisuuskatsauksen lisäksi tutkielma sisältää empiirisen osion. Empiirisen osion 

tutkimuksessa käytetään aineistona Tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys Suomessa -

tutkimusta varten kerättyä aineistoa. Kyseessä on primääriaineisto, joka on kerätty 

kyselytutkimuksella vuosien 2014–2015 vaihteessa kahdelta 

tuulivoimatuotantoalueelta: Lappeenrannan Muukonkankaalta ja Merijärven 

Ristivuorelta. Kummallakin tuotantoalueella voimalat oli otettu käyttöön vuonna 2013 

ja aineiston keräyshetkellä ne olivat olleet toiminnassa noin 1,5 vuotta. Tarkoituksena 

on tutkia käsitteiden välisiä yhteyksiä, joten dataa analysoidaan lineaarisen regression 

avulla ja estimointimenetelmänä käytetään pienimmän neliösumman menetelmää.  

 

Kuvio 4. Alaongelman käsitteiden väliset yhteydet. 

Empiirisen osion tuloksilla pyritään vastaamaan päätutkimuskysymystä täydentävään 

alaongelmaan, ”Vaikuttavatko yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, 

osallistumismahdollisuus projektin suunnitteluun ja etäisyys lähimpään voimalaan 

tuulituotantoalueen koetun maisemavaikutuksen luonteeseen?”. Alaongelma on 

havainnollistettu kuviossa 4, joka kuvaa käsitteiden välisiä yhteyksiä. 
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2 TUULIENERGIATUOTANNON PAIKALLINEN HYVÄKSYTTÄVYYS 

 

Energiantuotannon hyväksyttävyyttä yksilöiden näkökulmasta on maailmalla tutkittu 

laajasti, erityisesti uusiutuvaa energiaa sähköntuotantoon valjastavien 

tuotantoprojektien yhteydessä. Hyväksyttävyys yksilö- ja yhteisötasolla korostuukin 

niiden kohdalla muita tuotantomuotoja enemmän, sillä tuotantolaitokset ovat usein 

lähempänä loppukäyttäjiä. 

Tämän pääkappaleen tarkoituksena on avata keskeisiä näkökulmia ja tarkastella 

energiamuotojen ja tuotannon hyväksyttävyyteen liittyviä tutkimuksia ja niiden tuloksia. 

Erityistä huomiota kiinnitetään tuulienergiatuotantoon ja siihen, mitkä tekijät vaikuttavat 

paikallisella tasolla tuotantoprojektien saamaan vastaanottoon.  

 

2.1 Energia-asenteet, hyväksyntä ja hyväksyttävyys 

Asenteilla tarkoitetaan käyttäytymiseen vaikuttavia positiivisia ja negatiivisia tunteita, 

uskomuksia ja aikomuksia (Hirsijärvi 1983). Huijts et al. (2012) liittävät asenteet siihen, 

koetaanko jokin energiamuoto hyväksyttäväksi. Hyväksynnän he taas määrittävät 

varsinaiseksi käytökseksi energiamuotoa kohtaan, jota ohjaavat muun muassa yksilön 

tavoitteet (Huijts et al. 2012).  Energia-asenteita pohtiessa on tärkeää erottaa asenteet 

energiamuotoa kohtaan yleensä ja asenteet tiettyjä tuotantoprojekteja kohtaan. 

Kuitenkin kun yleisellä asenteella on omalta osaltaan vaikutus siihen, kuinka asenne 

ja hyväksyntä paikallista tuotantoprojektia kohtaan muodostuvat (Wolsink 2007), 

käsitellään niitä tekstissä rinnakkain.  

 

2.1.1 Asenteiden muodostuminen tuulienergiaa ja tuulienergiaprojekteja kohtaan 

Wolsink (2007) kuvaa asenteiden muodostumista tuulienergiaprojekteja kohtaan 

kuviossa 5 osoitetulla tavalla. Tuulienergia itsessään mielletään puhtaaksi 

energiamuodoksi, mutta asenteeseen tuulienergiaa kohtaan vaikuttaa myös muun 

muassa sen koettu vaikutus maisemaan. Asenne paikallista tuulivoimaprojektia 

kohtaan taas muodostuu osittain yleisen tuulienergia-asenteen mukaan, osittain 
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muiden tekijöiden summana. Siihen vaikuttaa esimerkiksi projektien 

oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, myöhemmin esiteltävä NIMBY-ilmiö, 

voimaloiden aiheuttama ärsytys ja vaikutus maisemaan sekä poliittiset aspektit. 

 

 

Kuvio 5. Asenteiden muodostuminen tuulivoimaprojektia kohtaan mukaillen Wolsink 

(2007). 

Perlaviciute et al. (2014) mukaan mitä suurempaa huolta ympäristöstä yksilö kokee, 

sen todennäköisemmin suhtautuminen uusiutuvaa energiaa kohtaan on myönteistä. 

Myönteisen suhtautumisen todennäköisyys kasvaa niin ikään sen mukaan, kuinka 

vahvasti yksilö uskoo ympäristöongelmien olevan seurausta ihmisen toimista. 

Esitetään, että muodostaessaan suhtautumistaan, ihmiset vertaavat potentiaalisia 

hyötyjä ja mahdollisia kustannuksia, mutta asiaa monimutkaistaa se, että ympäristöön 

liittyvissä asioissa yksilölliset ja kollektiiviset intressit ovat usein ristiriidassa. 

(Perlaviciute, Steg 2014) 

Jotta asenteet eivät tuotantoprojektien yhteydessä muodostuisi negatiivisiksi, 

projektien taustalla tulisi muun muassa Walkerin et al. (2010) mukaan olla paikallisten 

aktiivinen osallistaminen, ihmisten rohkaiseminen positiivisempaan ajatteluun 

uusiutuvasta energiasta ja kestävän kehityksen sekä saastumisen 

huomioonottamiseen. 
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2.1.2 Tuulienergia-asenteiden dynaamisuus ja NIMBYismi 

Yksilön asenteet voivat olla hyvinkin dynaamisia. Tuulivoiman suhteen asenteet voivat 

muuttua radikaalisti esimerkiksi silloin, kun tuotantolaitoksia aletaan kaavailla omaan 

lähiympäristöön. Lisäksi asenteet voivat vaihdella tuotantoprojektin eri vaiheissa. 

(Wolsink 2007) 

 

 

 

Kuvio 6. U-käyrä, mukaillen Wolsink (2007).  

Tuulivoimaprojektien yhteydessä asenteiden kehitys kuvataan usein kuvioissa 6 

esitetyn U-käyrän muotoon, jossa neutraalia asennetta kuvaa arvo 0. Kun 

tuulivoimaprojekteja ei vielä ole näköpiirissä, ovat asenteet yleensä erittäin positiivisia. 

Asenteet muuttuvat huomattavasti kriittisemmiksi, kun tuulivoimaprojekti julkaistaan, 

mutta ajan myötä ne palaavat jälleen positiivisiksi. Se, kuinka positiivisiksi asenteet 

palautuvat riippuu esimerkiksi siitä, onko lähialueen projektissa kyse tuulipuistosta vai 

yksittäisestä voimalasta, mihin palataan jäljempänä. Lisäksi on huomioitava, ettei 

asenteiden palautuminen tapahdu automaattisesti: todelliset aiheutuvat haitat on 

hoidettava paikallisten näkökulmasta asiaankuuluvalla tavalla. (Wolsink 2007) 

Toinen asenteiden muuttumista kuvaava ilmiö tunnetaan nimellä NIMBY, joka on 

lyhenne englanninkielen sanoista Not-In-My-Back-Yard. Sillä tarkoitetaan omalle 

lähialueelle kaavailtujen, yleisesti hyväksyttävien rakennusprojektien vastustamista. 

Ilmiö on tunnistettu infrastruktuuriin liittyvissä tapauksissa aina tuotantolaitosten ja 

rautateiden rakentamisesta mielisairaaloiden sijoitteluun. (Wolsink 2000) Käytännössä 
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käsite tarkoittaa siis sitä, että ihmisillä on positiivinen asenne jotakin, esimerkiksi 

tuulivoimaa kohtaan, kunnes se todella koskettaa heitä henkilökohtaisesti (Wolsink 

2007). 

Käsite on saanut paljon kritiikkiä ja onkin löydetty viitteitä siitä, että vastarinta 

itseasiassa vähenee sitä mukaa, mitä suoremmin tietty projekti vaikuttaa yksilöön 

(Wüstenhagen et al. 2007). Esimerkiksi Ek (2005) totesi Ruotsissa toteutetussa 

tuulivoimaa käsitelleessä tutkimuksessaan, ettei NIMBY-hypoteesi juurikaan saanut 

tukea, mikä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että saadun kompensaation 

todennäköisyys kasvaa vaikutuksen lisääntyessä.  

Wolsinkin (2007) mukaan asenteiden voidaan kuitenkin todeta muuttuvan 

negatiivisemmiksi esimerkiksi tuulivoimaprojektien yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan 

yleisen väärinkäsityksen mukaan johdu NIMBYismistä, vaan siitä, että vasta projektin 

julkaisu saa ihmiset todella ajattelemaan mielipidettään. (Wolsink 2007) 

 

2.2 Tuulivoiman kustannukset ja hyödyt, sekä niiden oikeudenmukainen jakautuminen 

Mitä suurempia kustannuksia ihmiset olettavat tuotantovaihtoehdon heille tuottavan, 

sitä alhaisemmalla tasolla on heidän hyväksyntänsä. Vastaavasti mitä enemmän he 

odottavat saavansa hyötyä, sen korkeammalla tasolla on hyväksyntä, oli kyse sitten 

kollektiivisista tai henkilökohtaisista vaikutuksista. (Perlaviciute, Steg 2014) 

Uusiutuvan energian mielletään aiheuttavan matalia kollektiivisia kustannuksia, mutta 

suuria kollektiivisia hyötyjä (Perlaviciute, Steg 2014). Kun kustannuksia arvioidaan 

yksilötasolla, suhtautuminen uusiutuvaa energiaa kohtaan ei ole enää yhtä positiivista, 

sillä uusiutuva energia mielletään usein esimerkiksi kalliiksi (Arkesteijn, Oerlemans 

2005).  

Muita aiheutuvia kustannuksia voivat olla esimerkiksi meluhaitat, joita liitetään usein 

tuulivoimatuotantoon (Perlaviciute, Steg 2014). Todellisuudessa suurimmaksi 

kustannukseksi tuulivoimatuotannon yhteydessä nousevat kuitenkin Jobert et al. 

(2007) mukaan maisemalle aiheutuvat haitat. Paikallisten on mahdollista myös hyötyä 

tuulivoimaprojekteista: ne muun muassa työllistävät ja tarjoavat näin tulonlähteen. 

Tuotantoprojektien ei siis pidä ajatella aiheuttavan ainoastaan kustannuksia. (Haggett 

2011)  
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Tärkeää ei lisäksi ole ainoastaan se, mitä kustannuksia ja hyötyjä oletetaan 

aiheutuvan, vaan myös se, miten niiden odotetaan jakautuvan (Perlaviciute, Steg 

2014). Agterbosch, et al. (2009) nostavatkin päätöksenteon koetun reiluuden ja 

oikeudenmukaisuuden tärkeäksi tekijäksi tavoitellessa paikallista hyväksyntää.  Sen 

lisäksi, että koetut hyödyt ja kustannukset suhteutetaan toisiinsa, saatuja hyötyjä ja 

aiheutuneita kustannuksia verrataan siis muiden saamien hyötyjen ja kustannusten 

suhteeseen. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun jollekin ryhmälle aiheutuu 

kustannuksia muita enemmän, esimerkiksi tuotantolaitosten läheisyydestä johtuen. 

(Perlaviciute, Steg 2014) Vastustusta kohdataan todennäköisesti myös silloin, jos 

päätöksenteon koetaan epäoikeudenmukaisesti palvelevan ulkoisia taloudellisia 

intressejä ja globaaleja ympäristöaspekteja paikallisen edun, luonnon ja maiseman 

kustannuksella (Agterbosch, Meertens, Vermeulen 2009).  

 

2.3 Yksilöllisten arvojen vaikutus tuulivoima-asenteeseen 

Eri tieteenalat ovat antaneet arvoille erilaisia määritelmiä, mutta esimerkiksi 

sosiaalipsykologia määrittelee arvot psykologisiksi tekijöiksi, jotka ohjaavat laajasti 

asenteita, uskomuksia, preferenssejä ja käytöstä (Scwartz 1992). Arvojen onkin 

esitetty olevan tärkeässä roolissa energiamuotojen hyväksyttävyyttä koskevassa 

tarkastelussa (Perlaviciute, Steg 2014).  Demski et al. (2015) jakavat nimenomaan 

energiamuotojen hyväksyttävyyden tarkastelussa olennaiset arvot kuuteen ryhmään, 

joista ensimmäinen sisältää tehokkuuteen liittyviä arvoja, toinen luontoon ja 

ympäristöön liittyviä arvoja, kolmas turvallisuuteen ja vakauteen liittyviä arvoja, neljäs 

oikeudenmukaisuuteen ja reiluuteen liittyviä arvoja, viides vaikutusmahdollisuuteen 

liittyviä arvoja ja kuudes muutoshalukkuuteen liittyviä arvoja. Heidän mukaansa sillä, 

millainen henkilön arvoyhdistelmä näiden teemojen puitteissa on, voidaan selittää sitä, 

mitä energiamuotoja henkilö lopulta suosii. 

Perlaviciute et al. (2014) nostavat esille myös, että se, mitä kustannuksia ja hyötyjä 

pidetään merkityksellisimpinä, määräytyy nimenomaan arvojen mukaan. Mitä 

voimakkaammin yksilön arvomaailmaa hallitsevat epäitsekkäät ja ympäristölliset arvot, 

sitä todennäköisemmin energiavaihtoehtojen kollektiiviset seuraukset vaikuttavat 

hyväksyntään. Toisaalta taas mitä itsekkäämmät ja egoistisemmat arvot yksilöllä on, 
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sitä suuremman painoarvon saavat yksilölliset hyödyt ja kustannukset. (Perlaviciute, 

Steg 2014) 

Lisäksi arvot vaikuttavat siihen, millaista informaatiota ihmiselle kannattaa tarjota. 

Tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän tarjottu informaatio nojaa yksilölle 

tärkeisiin arvoihin, sitä vaikuttavampaa se on. (Perlaviciute, Steg 2014) 

 

2.4 Tuulivoimatietämys 

Usein oletetaan, että tietämyksen lisääminen uusiutuvasta energiasta kasvattaa 

positiivista suhtautumista sitä kohtaan (Wolsink 2007). Moula et al. (2013) tulivatkin 

Suomessa tehdyssä tutkimuksessaan siihen tulokseen, että ihmisten syvällistä 

tietämystä uusiutuvan energian käytön tärkeydestä tulisi lisätä. Wolsinkin (2007) 

mukaan tutkimuksissa ei kuitenkaan käytännössä ole löydetty yhteyttä tietämyksen ja 

positiivisten asenteiden välillä. Myös Perleviciute et al. (2014) toteavat, ettei 

informaatiostrategioilla aina saavuteta tavoiteltua lopputulosta. Kuitenkin informaatiolla 

voidaan korjata vääriä oletuksia hyödyistä ja kustannuksista. Se, miten tämä lopulta 

vaikuttaa suhtautumiseen, riippuu kuitenkin monista kontekstuaalisista ja 

psykologisista tekijöistä, kuten luottamuksesta ja arvoista. (Perlaviciute, Steg 2014) 

Vaikka yleisen informaation vaikutuksista voidaan kiistellä, Jobert et al. (2007) tulivat 

Saksassa ja Ranskassa toteutettuja case-tutkimuksia vertaillessaan siihen tulokseen, 

että paikallisten informointi heidän lähialueilleen kaavaillusta projektista ja sen 

etenemisestä on ehdottoman tärkeää. Mikäli tiedottaminen laiminlyödään, johtaa se 

mitä todennäköisimmin vastustukseen projektia kohtaan (Jobert et al 2007).  

 

2.5 Luottamus tuulivoimaprojekteja luotsaaviin tahoihin 

Walker et al. (2010) mukaan luottamuksella on välttämätön rooli energiaprojektien 

onnistumisessa. Sen lisäksi, että luottamus saattaa monille olla tärkeä arvo 

(Perlaviciute, Steg 2014), luottamus paikallisten ja projekteja eteenpäin vievien tahojen 

välillä auttaa projekteja onnistumaan ja myötävaikuttaa paikallisten positiiviseen 
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suhtautumiseen projekteja, niihin osallisena olemista ja niiden edistymistä kohtaan 

(Walker, Devine-Wright, Hunter, High, Evans 2010). 

Myös Perlaviciute et al. (2015) toteavat, että luottamuksella on huomattava merkitys 

hyväksynnälle. Heidän mukaansa esimerkiksi muodostettaessa kokonaiskuvaa 

hyödyistä ja kustannuksista, on voitava luottaa projektia eteenpäin luotsaavan tahon 

antamaan informaatioon. Vastikään on kuitenkin saatu viitteitä siitä, etteivät ihmiset 

juurikaan luota esimerkiksi energiayhtiöihin. Tämä on energiayhtiöiden kannalta 

ongelmallista, sillä ihmiset saattavat itseasiassa täysin torjua informaation, joka tulee 

heidän näkökulmastaan epäluotettavasta lähteestä. Epäluottamus saattaa johtua 

osittain siitä, että energiayhtiöiden nähdään tavoittelevan ainoastaan voittoja sen 

sijaan, että niiden ajateltaisiin välittävän ihmisten hyvinvoinnista ja ympäristöstä. 

Perlaviciute et al. (2014) esittävät, että energiayhtiöt voisivat korjata tätä näkemystä 

osoittamalla, että niillä on riittävästi tietoa ja taitoa kantaa vastuunsa. (Perlaviciute, 

Steg 2014)  

 

2.6 Osallistumismahdollisuus tuulivoimatuotantoprojekteihin 

Agterbosch et al. (2009) mukaan osallistumismahdollisuuden tarjoaminen on 

paikallisen hyväksynnän kannalta kriittistä, sillä sulkeutunut päätöksentekostrategia 

lisää riskiä paikalliseen vastustukseen. Siitäkin huolimatta, että yhteistyöhön perustuva 

päätöksenteko jo varhaisessa vaiheessa on todettu vaikuttavaksi, päätöksenteko 

järjestetään usein niin, että päätöksentekoon osallistumisen mahdollisuus rajataan 

vaiheeseen, jossa projekti on jo suunniteltu ja julkistettu (Wolsink 2007).  

Yhteistyöhön perustuva päätöksenteko olisi paikallisen hyväksynnän kannalta tärkeää 

tuulivoimaprojekteissa varsinkin siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä voimaloiden 

sijoittamisesta. Wolsinkin (2007) mukaan sijainti päätetään lähestulkoon aina 

etukäteen ja näin saatetaan alkuun ”ylhäältä-alas”-päätöksentekoprosessi. Myös 

Dimitropoulos et al. (2009) tulivat siihen tulokseen, että projektien hyväksyntää 

edesauttaa ehdottomasti se, että päätöksentekoprosessi toteutetaan yhteistyössä 

paikallisten kanssa. Heidän mukaansa yhteistyön, osallistumismahdollisuuden ja 

yhteisen pohdinnan laiminlyönti johtaa tarpeettomiin kustannuksiin (Dimitropoulos, 

Kontoleon 2009).  
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Sen lisäksi, että paikallisille voi tarjota mahdollisuuden osallistua projektia koskevaan 

päätöksentekoon ja konsultaatioon, voidaan paikallisille tarjota mahdollisuus 

esimerkiksi sijoittaa projektiin. Tämä tarjoaa heille tilaisuuden saada osansa projektin 

suorista rahallisista hyödyistä. (Jobert et al. 2007) 

 

2.7 Tuulivoimaloiden sijoittelu 

Kuten jo edellä on mainittu, tuulivoimaloiden sijoittelu on yksi tärkeimmistä seikoista 

hyväksyttävyyden kannalta ja esimerkiksi Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa 75 % 

vastaajista oli sitä mieltä, että maisemavaikutus on huomattava negatiivinen 

seuraamus tuulivoimasta (Ek 2005). Wolsinkin (2007) mukaan voidaankin todeta, että 

maisemavaikutus on dominoiva tekijä selitettäessä sitä, miksi jotkut vastustavat 

tuotantoprojekteja, kun taas toiset eivät. Koettu tuulipuistojen maisemalle aiheuttama 

haitta voi olla jopa niin voimakas, että se vaikuttaa henkilön yleiseen suhtautumiseen 

tuulivoimaa kohtaan. Useissa tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että 

tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ärsyttävyys on vahvasti yhteydessä koettuun 

maisemahaittaan, kun taas vastaavaa vahvaa yhteyttä varsinaiseen melutasoon ei ole. 

(Wolsink 2007)  

Haggettin (2011) mukaan usein oletetaan, että maisemaseikka on sivuutettavissa 

siirtämällä tuulipuistot maalta merelle. Tämä ei kuitenkaan ole teknologisesti aina 

mahdollista ja suuret voimalat vaikuttavat maisemaan myös merellä (Haggett 2011). 

Sijaintia päätettäessä tulisi lisäksi ottaa huomioon aina konteksti: joillakin paikoilla on 

ihmisille enemmän merkitystä kuin toisilla (Haggett 2011). Wolsink (2007) totesi 

tutkimuksessaan, että esimerkiksi teollisuusalueet ja armeijan harjoittelualueet koettiin 

tuulipuistojen hyväksyttäviksi sijoituspaikoiksi, kun taas selkeästi sopimattomiksi 

sijoituspaikoiksi koettiin ”luonnonmaisemat”. Ympäristöllä voi olla myös taloudellista 

merkitystä, kuten vaikkapa turismin ollessa tärkeänä elinkeinona (Economou 2010). 

Lindén et al. (2015) täydentävät taloudellista näkökulmaa sillä, että ihmiset pelkäävät 

tuulivoimaloiden aiheuttaman melun ja maisemahaitan vaikuttavan heidän 

omistamiensa kiinteistöjen arvoon.   

Tutkimuksissa on saatu varsin ristiriitaisia tuloksia siitä, mikä merkitys voimaloiden 

etäisyydellä asuinpaikkaan on. Esimerkiksi Swofford et al. (2010) esittävät, että mitä 
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lähempänä henkilön asuinpaikkaa voimalat sijaitsevat, sitä negatiivisempi henkilön 

asenne niitä kohtaan on. Sen sijaan esimerkiksi Warren et al. (2011) tulivat siihen 

tulokseen, että positiivisimmat asenteet löytyvät nimenomaan voimaloita lähimpänä 

asuvien ihmisten joukosta, kun taas kaukana voimaloista asuvat omaavat 

negatiivisimmat asenteet. Van der Horst (2007) selittää vastaavia tuloksia sillä, että 

kaukana voimaloista asuvilla ei yksinkertaisesti ole riittävästi kokemusta siitä, mikä 

voimaloiden vaikutus todella on. Toisaalta on tehty myös tutkimuksia, joissa etäisyyden 

ja asenteiden välillä ei ole löydetty yhteyttä suuntaan eikä toiseen (Swofford, Slattery 

2010), mitä selittää esimerkiksi Dewine-Wrightin (2004) huomio siitä, ettei vaikutusta 

ei ole ainoastaan etäisyydellä, vaan myös sillä kuinka usein henkilö voimalat näkee. 

Ladenburg (2009) tuli Tanskassa tehdyssä tutkimuksessaan siihen tulokseen, että 

positiiviset asenteet vaarantuvat, jos liian useita tuulipuistoja sijoitetaan lähelle 

toisiaan. Hänen mukaansa ihmisten on myös mahdollisesti helpompi hyväksyä 

maisemassa muutama suuri turbiini kuin monia pieniä turbiineja. Ärsytyksen laukaisisi 

siis pikemmin määrä, eikä niinkään koko, mitä tukee myös Ekin (2005) Ruotsissa 

tekemät päätelmät. (Ladenburg 2008)  

 

Kuvio 7. Tuulivoimaloiden koon ja tehon kehitys, mukaillen Tuulivoimayhdistys 

(2016c). 
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Kuviossa 7 kuvataan voimaloiden koko- ja tehomahdollisuuksien kehitystä 80-luvulta 

alkaen. Kuten kuviosta huomataan, voimaloiden koko on kasvanut vuosien mittaan 

huomattavasti. Ladenburgin (2008) mukaan esimerkiksi Tanskassa pienempiä 450 kW 

turbiineja on alettu korvaamaan noin 2 MW:n turbiineilla. Vaikka voimaloiden koko on 

kasvanut, on niiden yleistyessä löydetty viitteitä siitä, että ihmiset ovat alkaneet 

hyväksyä voimalat osaksi maisemaa. Texasissa toteutetussa tutkimuksessa 

huomattava osa vastaajista, 26,7 %, koki turbiinit jopa viehättäväksi piirteeksi 

maisemassa. Kuitenkin edelleen 47,2 % vastaajista näki ne epämiellyttävänä osana 

maisemaa. (Swofford, Slattery  2010) 
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3 EMPIIRINEN OSIO 

 

Empiirisessä osiossa tavoitteena on vastata päätutkimuskysymystä täydentävään 

alaongelmaan, ”Vaikuttavatko yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, 

osallistumismahdollisuus projektin suunnitteluun ja etäisyys lähimpään voimalaan 

tuulituotantoalueen koetun maisemavaikutuksen luonteeseen?”. Aineiston 

analysoinnissa apuna käytetään SAS Enterprise Guide 6.1-ohjelmistoa. 

 

3.1 Aineisto 

Empiirisen osion tutkimuksessa käytetään aineistona Tuulivoimaloiden äänen 

häiritsevyys Suomessa-tutkimusta varten kerättyä aineistoa. Kyseessä on 

primääriaineisto, joka on kerätty kyselytutkimuksella vuosien 2014–2015 vaihteessa 

kahdelta tuulivoimatuotantoalueelta: Lappeenrannan Muukonkankaalta ja Merijärven 

Ristivuorelta. Kummallakin tuotantoalueella voimalat oli otettu käyttöön vuonna 2013 

ja aineiston keräyshetkellä ne olivat olleet toiminnassa noin 1,5 vuotta. 

 

Taulukko 1. Tuulituotantoalueiden ja kyselytutkimuksen vastaanottajien tiedot. 

 Merijärvi, Ristivuori Lappeenranta, Muukonkangas 

Voimaloiden määrä 6 kpl 7 kpl 

Napakorkeus 115 m 90 m 

Kokonaiskorkeus 169 m 145m 

   

Kyselytutkimuksen vastaanottajat 810 kpl 812 kpl 

Etäisyys voimaloihin 681-13606 m 720-3629 m 

Kyselytutkimukseen vastanneet  243 kpl (30,0 %) 339 kpl (41,9 %) 

 

Taulukkoon 1 on tiivistetty kyselytutkimuksen vastaanottajien ja heidän 

asuinpaikkansa lähelle sijoitettujen tuulituotantoalueiden tiedot. Lappeenrannan 

Muukonkankaan tuulituotantoalueella napakorkeudeltaan 90 metrisiä voimaloita on 7 

kappaletta. Kokonaiskorkeudeltaan voimalat ovat 145 metrisiä. Merijärven voimalat 
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ovat napakorkeudeltaan 115 metrisiä, kokonaiskorkeudeltaan 169 metrisiä ja niitä on 

yhteensä 6 kappaletta.  

Käytetty kyselytutkimuslomake (LIITE1) perustui Pawlaczyk-Łuszczyńska ym. (2014) 

tutkimuksessaan käyttämään kyselylomakkeeseen, jonka avulla oli arvioitu 

tuulivoimamelun aiheuttamaa häiritsevyyttä. Suomentamisen ja muokkaamisen ohella 

mukaan lisättiin kysymys osallistumismahdollisuudesta tuulivoimatuotantoalueen 

suunnittelu- ja sijoitusvaiheessa. Tarkentavana seikkana tiedusteltiin myös kokiko 

vastaaja, että hänen mielipiteensä oli otettu huomioon. Osallistumismahdollisuuden 

lisäksi lomakkeella kysyttiin muun muassa yleistä suhtautumista tuulivoimaan, ”Miten 

suhtaudutte tuulivoimaan yleisellä tasolla?”, jota arvioitiin asteikolla 1-5: 5=Hyvin 

myönteisesti, 4=Myönteisesti, 3=Ei myönteisesti eikä kielteisesti, 2=Kielteisesti ja 

1=Hyvin kielteisesti. Tuulivoiman vaikutusta asuinalueen maisemaan vastaajat 

arvioivat niin ikään asteikolla 1-5, jossa 5=Hyvin myönteisesti, 4=Myönteisesti, 3=Ei 

vaikuta, 2=Kielteisesti ja 1=Hyvin kielteisesti. 

Aineiston keruu suoritettiin postitse ja kyselytutkimuslomake, saatekirje ja 

palautuskuori postitettiin yhteensä 1622 henkilölle. Merijärvellä kyselylomake 

postitettiin kaikille yli 18-vuotiaille asukkaille (810 henkilöä). Lappeenrannassa 

vastaavan kokoinen otos saatiin rajaamalla tuotantoalueen lähellä asuvista yli 18-

vuotiaista henkilöistä 812 henkilön joukko. Merijärveläiset kyselytutkimuslomakkeen 

vastaanottajat asuivat 681–13606 metrin etäisyydellä voimaloista, kun 

lappeenrantalaisten vastaanottajien asuinpaikan etäisyys voimaloihin oli 720–3629 

metriä.  

Merijärveltä vastattuja kyselylomakkeita palautui 243 (30,0 %) ja Lappeenrannasta 339 

(41,9 %), jolloin vastausprosentti kaikkiaan oli 35,5. Havaintoja aineistoon saatiin 

lopulta yhteensä 582 ja vastaajajoukosta merijärveläisiä oli 41,8 % ja 

lappeenrantalaisia 58,2 %. Naisia kyselytutkimuksen vastaajista oli 51,0 %, miehiä 

49,0 % ja vastaajien keski-ikä 56,3 vuotta. Koulutustaustaltaan vastaajista 30,2 % oli 

suorittanut perusasteen tutkinnon, 53,5 % keskiasteen tutkinnon ja 13,3 % korkea-

asteen tutkinnon. Taulukkoon 2 on tiivistetty keskeisten muuttujien tunnuslukuja. 
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Taulukko 2. Keskeisten muuttujien tunnuslukuja. 

Muuttujat  Havainnot Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksimi 

Tuulivoimaloiden maisemavaikutus  483 2,90 0,93 1 5 

Yleinen suhtautuminen tuulivoimaan 558 3,73 0,98 1 5 

Etäisyys lähimpään 
voimalaan 

  582 3298 2030 699 10219 

Vastaajan ikä   582 56,3 16,44 18 89 

 

Kuten taulukosta 2 nähdään, vastaajien asuinpaikan etäisyys lähimpään 

tuulivoimalaan oli 699–10219 metriä. Yleinen suhtautuminen tuulivoimaan oli 

keskiarvoltaan 3,73. Arvon 3 ollessa ”Ei myönteisesti eikä kielteisesti” ja arvon 4 

ollessa ”Myönteisesti” voidaan keskimääräisen yleisen asenteen todeta aineistossa 

olevan hienoisesti positiivinen. Koettu vaikutus maisemaan taas oli keskimääräisesti 

hieman negatiivinen arvon 3 ollessa ”Ei myönteisesti eikä kielteisesti” ja arvon 2 

ollessa ”Kielteisesti”. 

 

3.2 Regressiomalli ja sen tulokset 

Dataa analysoitiin lineaarisen regression avulla ja estimointimenetelmänä käytettiin 

pienimmän neliösumman menetelmää. Pyrkimyksenä oli vastata 

päätutkimuskysymystä täydentävään alaongelmaan, joten selitettäväksi muuttujaksi 

aineistosta valittiin se, miten vastaajat olivat kokeneet tuulivoiman vaikuttaneen 

asuinalueensa maisemaan. Selittäjämuuttujat lisättiin malliin enter-menetelmällä ja 

selittäviksi muuttujiksi valittiin tutkimuskysymyksen mukaisesti yleinen suhtautuminen 

tuulivoimaan, etäisyys lähimpään voimalaan sekä se, kokiko vastaaja hänellä olleen 

mahdollisuus vaikuttaa tuotantoalueen suunnittelu- ja sijoittamisvaiheeseen. 

Kontrollimuuttujiksi regressiomalliin otettiin ikä, sukupuoli, koulutustausta ja kotikunta, 

sillä kirjallisuudesta voidaan todeta demografisilla tekijöillä olevan oma vaikutuksensa 

niin energia-asenteisiin kuin suhtautumiseen paikallisiin projekteihinkin (Linden et al. 

2015).  
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Taulukko 3. Regressiomallin muuttujat selityksineen. 

Muuttuja Selitys 

Maisemavaikutus Miten tuulivoima on vaikuttanut asuinalueellanne teidän mielestänne 
maisemaan? Arvioitu asteikolla 1-5, jossa 1=erittäin negatiivisesti, 
5=erittäin positiivisesti. 

Yleinen suhtautuminen Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisellä tasolla? Arvioitu asteikolla 1-5, 
jossa 1=erittäin negatiivisesti, 5=erittäin positiivisesti. 

Osallistumismahdollisuus Oliko teillä mahdollisuus osallistua tuulituotantoalueen suunnittelu- ja 
sijoitusvaiheeseen? 0=ei, 1=kyllä.  

Etäisyys Etäisyys lähimpään tuulivoimalaan metreinä, MINDist ja sen 
logaritmimuunnos MINDistLOG. 

Ikä Ikä vuosina. 

Sukupuoli Sukupuoli, dummy-muuttujassa Mies=1, Nainen=0. 

Koutaudummy1 Perusaste=1, toinen ja korkea-aste=0. 

Koutaudummy2 Korkea-aste=1, perusaste ja toinen aste=0. 

Kotipaikkakunta Lappeenranta=1, Merijärvi=0 

 

Taulukkoon 3 on tiivistetty mallin muuttujat selityksineen. Koulutustaustaltaan 

vastaajat jaettiin ensin kolmeen ryhmään ja uudesta muuttujasta (Koutau) 

muodostettiin kaksi dummy-muuttujaa (koutaudummy1, koutaudummy2). Myös 

sukupuolesta ja asuinpaikasta tehtiin dummy-muuttujat (sukupuolidummy, 

kuntadummy), jotta ne oli mahdollista lisätä malliin.  Regressiomallin taustaoletukset 

tarkistettiin Whiten testillä (LIITE2), sirontakuvioilla ja muun muassa muuttujien 

jakaumien tarkastelulla. Etäisyys-muuttujan (MINDist) jakauman vinouden vuoksi siitä 

muodostettiin logaritmimuunnettu muuttuja. MINDist-muuttujan ja sen 

logaritmimuunnoksen jakaumat on esitetty liitteessä 3 (LIITE3).  

 

Taulukko 4. Pearsonin korrelaatiot mallin jatkuvien muuttujien välillä. 

 

Nominaaliasteikollisia muuttujia lukuun ottamatta mallin muuttujista tehtiin 

korrelaatiotaulukko (Taulukko 4), josta selvisi, etteivät jatkuvat selittäjämuuttujat 

 Maisemavaikutus Yleinen 
suhtautuminen 

Ikä Etäisyys 

Maisemavaikutus 1,00    

Yleinen suhtautuminen 0,58*** 1,00   

Ikä 0,11** 0,08** 1,00  

Etäisyys -0,02 -0,11*** 0,09** 1,00 
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korreloi vahvasti keskenään: mallissa ei siis esiinny multikollineaarisuutta. Taulukossa 

korrelaatioiden p-arvoja on merkitty tähdin: p-arvo <0.10 = *, p-arvo <0.05 = **, p-arvo 

<0.01 = ***.  

 

Taulukko 5. Regressiomalli. 

 

Taulukkoon 5 on raportoitu regressiomallin keskeisiä tuloksia. Mallin taustaoletuksia 

voi tarkastella liitteessä 4 esitettyjen kuvien ja taulukoiden avulla (LIITE4). 

Regressiomallin F-arvo oli varsin suuri, 33,11 ja malli oli tilastollisesti merkitsevä viiden 

prosentin riskitasolla. Selitysasteeksi muodostui 0,396, eli mallin avulla on mahdollista 

selittää 39,6 % selitettävän muuttujan, koetun maisemavaikutuksen, vaihtelusta. 

Toleranssit olivat kaikilla selittäjämuuttujilla selkeästi yli raja-arvon 0,50, mikä 

vahvistaa taustaoletuksen siitä, ettei mallissa esiinny multikollineaarisuutta.  

Standardoiduista parametriestimaateista voimme tulkita yleisen suhtautumisen 

tuulivoimaa kohtaan olevan mallissa merkittävin selittäjä maisemavaikutus-muuttujan 

vaihtelulle ja yleinen suhtautuminen tuulivoimaa kohtaan määrittää mallissa yli puolet 

selitettävän muuttujan estimoidusta arvosta. Positiivinen suhtautuminen tuulivoimaa 

kohtaan yleensä vaikuttaa koettuun maisemavaikutukseen positiivisesti.  

Selitettävä muuttuja Maisemavaikutus     

      

Selittävä muuttuja Parametriestimaatti t-arvo p-arvo Standardoitu 
estimaatti 

Toleranssi 

Vakiotermi -0,34 -0,51 0,3885 0  

Yleinen suhtautuminen 0,52 13,37   <0,0001 0,55 0,88 

Osallistumismahdollisuus -0,48 -3,28 0,0011 -0,13 0,92 

Koutaudummy1 -0,07 -0,76 0,4461 -0,03 0,75 

Koutaudummy2 -0,35 -3,35 0,0009 -0,14 0,88 

Etäisyys-muuttujan 
logaritmimuunnos 

0,15 1,85 0,0652 0,09 0,70 

Ikä 0,004        1,58 0,1149 0,07 0,76 

Sukupuolidummy -0,10 -1,41 0,1585 -0,06 0,97 

Kuntadummy 
 
 

0,11 1,15 0,2493 0,06 0,64 

Mallin sopivuus      

F-arvo  Selitysaste    

33,11  0,396    
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Toiseksi eniten maisemavaikutus-muuttujan vaihtelua selittää koulutustausta. 

Koutaudummy2-muuttujassa korkea-aste sai arvon 1 ja perusaste sekä toinen aste 

arvot 0. Parametriestimaatti muuttujalle oli -0,35. Tämän perusteella voidaan todeta 

mallin estimoivan korkeakoulututkinnon omaavien henkilöiden kokemalle 

maisemavaikutus-muuttujalle hieman alhaisemman arvon, kuin matalammin 

koulutetuille henkilöille. 

Kolmanneksi eniten mallissa selitettävään muuttujaan vaikuttaa standardoitujen 

parametriestimaattien perusteella se, kokiko vastaaja hänellä olleen mahdollisuutta 

vaikuttaa tuulituotantoalueen suunnittelu- ja sijoitusvaiheeseen. Ennakko-oletuksista 

poiketen osallistumismahdollisuus-muuttujan parametriestimaatti on negatiivinen, 

mikä tarkoittaa sitä, että osallistumismahdollisuus vaikuttaa mallissa negatiivisesti 

maisemavaikutus-muuttujan estimoituun arvoon. Tulos voidaan kuitenkin selittää 

tarkastelemalla aineistosta osallistumismahdollisuuden yhteydessä kysytyn ”Otettiinko 

mielipiteenne huomioon?” -kysymyksen vastausten jakaumaa. Osallistumis-

mahdollisuuden saaneista vastaajista 53,5 % koki, että mielipidettä ei ollut otettu 

huomioon. Vastaajista 32,1 % ei osannut sanoa oliko mielipide huomioitu ja ainoastaan 

14,3 % koki, että mielipide oli otettu huomioon. 

 

Kuvio 8. Maisemavaikutus-muuttujan jakaumat ja keskeiset tunnusluvut ryhmittäin. 



24 
 

Maisemavaikutus-muuttujan jakaumat ja keskeiset tunnusluvut eri 

vastausvaihtoehtojen suhteen on esitetty kuvioissa 8. Lisäksi kuviossa on esitetty 

vertailun vuoksi maisemavaikutus-muuttujan jakauma koko aineistossa. Kuten 

kuviosta 8 nähdään, koko aineistossa maisemavaikutus-muuttujan jakauma on 

hieman huipukas, mutta noudattaa lähestulkoon normaalijakaumaa. Heidän 

joukossaan, jotka osallistumismahdollisuudesta huolimatta kokivat, ettei mielipidettä 

ollut huomioitu, jakauma on vasemmalle vino ja maisema-vaikutusmuuttujan keskiarvo 

1,67, mikä kertoo negatiivisesta suhtautumisesta. Vastaajien, jotka eivät osanneet 

sanoa, oliko mielipide huomioitu, jakauma oli niin ikään vasemmalle vino ja keskiarvo 

2,22. Niiden vastaajien joukossa, joiden mielipide oli otettu huomioon, keskiarvo oli 

2,75. Mallin perusteella voidaan näin ollen sanoa, että tuulivoimaloiden vaikutus 

maisemaan koetaan entistä negatiivisemmaksi siinä tapauksessa, että 

osallistumismahdollisuus on annettu, mutta mielipidettä ei todellisuudessa ole otettu 

huomioon.  

Vastaajan iän, sukupuolen ja kotikunnan ei voida sanoa selittävän mallissa 

maisemavaikutus-muuttujan vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi. Vastaajan 

asuinpaikan etäisyys lähimpään tuulivoimalaan jää vaikutukseltaan viiden prosentin 

riskitasolla myös alle tilastollisen merkitsevyyden p-arvon ollessa 0,06. 

Regressioanalyysin tulosten perusteella voidaan sanoa, että mitä positiivisempi on 

yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, sen positiivisempi on tuulituotannon koettu 

maisemavaikutus. Tuulivoimatuotannon koettuun maisemavaikutukseen vaikuttaa 

myös se, onko henkilöllä ollut mahdollisuus vaikuttaa projektiin sen suunnittelu- ja 

sijoittamisvaiheessa. Tämän mallin perusteella voidaan kuitenkin sanoa vain, että 

mikäli osallistumismahdollisuus on annettu, mutta mielipidettä ei ole selkeästi otettu 

huomioon vaikuttaa se suhtautumiseen negatiivisesti. Tilastollisesti merkitsevästi 

mallista voidaan myös sanoa, että korkeakoulututkinto enteili negatiivisempaa 

suhtautumista siihen, miten tuulivoima vaikuttaa maisemaan.   

Vastaukseksi kysymykseen ”Vaikuttavatko yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, 

osallistumismahdollisuus projektin suunnitteluun ja etäisyys lähimpään voimalaan 

tuulituotantoalueen koetun maisemavaikutuksen luonteeseen?” voidaan tämän 

perusteella vastata, että yleinen suhtautuminen tuulivoimaan ja 

osallistumismahdollisuus projektin suunnitteluun vaikuttavat tilastollisesti merkitsevästi 
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koetun maisemavaikutuksen luonteeseen. Etäisyydellä lähimpään voimalaan sen 

sijaan ei tässä mallissa voida tilastollisesti merkitsevästi selittää koettua vaikutusta 

maisemaan viiden prosentin riskitasolla. 

 

3.3  Regressiomallin hyvyyden arviointi 

Muodostettu malli oli tilastollisesti merkitsevä ja sen F-arvo oli varsin suuri, 33,11. 

Selitysaste oli hyvä, 39,6 %. Mallin luotettavuuden arvioinnissa tulee kuitenkin ottaa 

huomioon se, että aineisto on kerätty postikyselyllä, jolloin ei voida varmistua siitä, 

kuka kyselyyn todellisuudessa on vastannut. Mallista saatiin myös hieman aiemmista 

tutkimuksista poikkeavia tuloksia. Lisäksi osa mallissa esiintyvistä muuttujista perustui 

kokemusperäisiin seikkoihin, joita eri henkilöt voivat arvioida eri tavoin. Mallia voidaan 

kuitenkin nämä seikat huomioon ottaen pitää varsin luotettavana.   
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tarkastella uusiutuvan 

energiantuotannon hyväksyttävyyteen vaikuttavia seikkoja kiinnittäen huomiota 

pääasiassa kasvussa olevan tuulivoimatuotannon näkökulmiin.  

Tutkimuskysymyksenä oli 

”Mitkä tekijät vaikuttavat tuulienergiantuotannon ja erityisesti paikallisten projektien 

hyväksyttävyyteen?” 

ja tutkimuskysymystä täydentävänä alaongelmana 

”Vaikuttavatko yleinen suhtautuminen tuulivoimaan, osallistumismahdollisuus 

projektin suunnitteluun ja etäisyys lähimpään voimalaan tuulituotantoalueen koetun 

maisemavaikutuksen luonteeseen?”. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan sanoa, että tuulienergiatuotannon ja 

erityisesti paikallisten projektien hyväksyttävyyteen vaikuttavat lukuisat seikat. Lisäksi 

asenteet ovat dynaamisia ja muuttuvat ajan myötä niin sisäisten kuin ulkoistenkin 

tekijöiden johdosta.  

 

Kuvio 9. Paikallisten tuotantoprojektien hyväksyttävyyteen vaikuttavia seikkoja. 

Paikallisten 
projektien 

hyväksyttävyys

Tuulivoima-
tuotannon 

kustannukset ja 
hyödyt

Oikeudenmu-
kaisuus

Yksilölliset 
arvot

Tieto 
suunnitellusta 

projektista

Luottamus 
projekteja 
luotsaaviin 

tahoihin
Osallistumis-
mahdollisuus 
projekteihin

Voimaloiden 
sijoittelu

Yksilön 
demografiset 

tekijät

Yleinen 
suhtautuminen 
tuulivoimaan
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Kuvioon 9 on kerätty paikallisten tuulivoimatuotantoprojektien hyväksyttävyyteen 

vaikuttavia seikkoja. Muodostaessaan hyväksyntää esimerkiksi projektia kohtaan 

ihmiset punnitsevat sen aiheuttamia kustannuksia ja siitä saatavia hyötyjä. Aiheutuvia 

kustannuksia ja saatuja hyötyjä ei ainoastaan verrata keskenään, vaan tärkeää on 

myös se, miten niiden kokonaisuudessaan oletetaan jakautuvan: saatuja hyötyjä ja 

aiheutuneita kustannuksia verrataan muiden saamien hyötyjen ja kustannusten 

suhteeseen, jolloin esille nousee oikeudenmukaisuus. Siihen, mitä kustannuksia ja 

hyötyjä yksilö taas pitää merkittävimpinä, vaikuttavat arvot. 

Osallistumismahdollisuuden tarjoaminen projektin suunnitteluvaiheessa on useiden 

tutkimusten mukaan paikallisen hyväksynnän kannalta kriittistä. Erityisen tärkeää 

osallistumismahdollisuuden tarjoaminen olisi voimaloiden sijoitteluvaiheessa, sillä 

voimaloiden koettu vaikutus maisemaan on usein pääosassa, kun etsitään syitä 

projektien kohtaamalle vastustukselle. Lisäksi projekteja luotsaavien tahojen tulisi 

saavuttaa paikallisten luottamus ja informoida heitä aktiivisesti heidän lähialueelleen 

kaavaillun projektin etenemisestä.  

Empiirisen osion perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että 

osallistumismahdollisuus, koulutustausta ja yleinen suhtautuminen tuulivoimaan 

vaikuttavat siihen, koetaanko tuulivoimaloiden aiheuttavan maisemalle haittaa, vai 

pidetäänkö niitä peräti viehättävänä osana maisemaa. Yleisen suhtautumisen vaikutus 

koettuun maisemavaikutukseen on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Myös 

osallistumismahdollisuuden merkitys on nostettu esille lukuisissa tutkimuksissa ja 

esimerkiksi Wolsinkin (2007) mukaan osallistumismahdollisuus projektiin olisi tärkeää 

nimenomaan sijoittamispäätöksiä tehtäessä. Tämän tutkimuksen mallin perusteella 

voidaan osallistumismahdollisuuden merkityksestä sanoa, että mikäli 

osallistumismahdollisuus on annettu, mutta mielipiteitä ei ole selkeästi otettu 

huomioon, vaikuttaa se tuulivoimaloiden koettuun maisemavaikutukseen 

negatiivisesti. 

Demografisten tekijöiden on useimmissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan yksilön 

asenteisiin uusiutuvia energiamuotoja kohtaan (Caporale et al. 2015, Linden et al. 

2015). Korkeampi koulutus enteilee usein suopeampaa suhtautumista, kun taas tämän 

tutkimuksen malli estimoi päinvastoin. Toisaalta esille nostetaan usein myös 

sukupuolen ja iän vaikutus, jotka eivät tässä tutkimuksessa muodostetussa 
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regressiomallissa tilastollisesti merkitsevästi selittäneet koetun maisemavaikutuksen 

luonnetta. Myös etäisyys lähimpään voimalaan jäi mallissa vaikutukseltaan juuri ja juuri 

alle tilastollisen merkitsevyyden. Seikka voi osittain selittyä sillä, että merkityksellistä 

ei ole ainoastaan etäisyys, vaan myös se, voidaanko voimalat havaita asuinpaikalta. 

Projektien paikalliseen hyväksyttävyyteen vaikuttavat seikat tulisi ottaa huomioon 

suunnitellessa uusia tuulituotantoprojekteja, mikäli halutaan välttyä mahdolliselta 

vastustukselta ja sitä kautta ylimääräisiltä viivästyksiltä ja kuluilta.  

Osallistumismahdollisuuden merkitystä korostetaan kirjallisuudessa ja sen osalta 

voitaisiinkin jatkotutkimuskysymyksenä esittää, millaista osallistumismahdollisuutta 

ihmiset tarkalleen ottaen toivovat. Hyödyllistä olisi myös selvittää, miten tällaiset 

mahdollisuudet olisi käytännössä mahdollista toteuttaa niin, että paikalliset todella 

kokevat tulleensa huomioiduiksi. 
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 LIITTEET 

 

LIITE 1. Kyselylomakkeen olennaiset osat. 

 

 

 

 

LIITE 2. Whiten testi. 

Test of First and Second Moment 

Specification 

DF Chi-Square Pr > ChiSq 

38 32.22 0.7330 

 

LIITE 3. Etäisyys-muuttujan ja sen logaritmimuunnoksen histogrammikuviot. 

Variable Label Mean Std Dev Minimum Maximum N 

MINDist 

MINDistLOG 

Ika 

Lyhyin etäisyys tuulivoimalaan 

logaritmimuunnos 

 

3298.37 

7.9330268 

56.3006873 
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LIITE 4. Regressiomalli. 

Number of Observations Read 582 

Number of Observations Used 413 

Number of Observations with Missing Values 169 

 

Analysis of Variance 

Source DF 

Sum of 

Squares 

Mean 

Square F Value Pr > F 

Model 8 145.92535 18.24067 33.11 <.0001 

Error 404 222.59766 0.55098   

Corrected Total 412 368.52300    

 

Root MSE 0.74365 R-Square 0.3922 

Dependent Mean 2.89588 Adj R-Sq 0.3817 

Coeff Var 25.67964   

 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Parameter 

Estimate 

Standard 

Error t Value Pr > |t| 

Standardized 

Estimate 

Squared 

Semi-

partial 

Corr Type I 

Intercept Intercept 1 -0.34009 0.66517 -0.51 0.6094 0 . 

Ylsuhtautuminen Miten suhtaudutte tuulivoimaan 

yleisellä tasolla? 

1 0.52271 0.03909 13.37 <.0001 0.55223 0.34078 

Osallistumismahd  1 -0.48020 0.14654 -3.28 0.0011 -0.13194 0.01872 

koutaudummy1 1=1, 2&3=0 1 -0.07135 0.09356 -0.76 0.4461 -0.03395 0.00178 

koutaudummy2 2&1=0, 3=1 1 -0.34966 0.10451 -3.35 0.0009 -0.13808 0.02141 

MINDistLOG logaritmimuunnos 1 0.14484 0.07835 1.85 0.0652 0.08540 0.00385 

Ika  1 0.00419 0.00265 1.58 0.1149 0.07001 0.00449 

sukupuolidummy 1=1, 2=0 1 -0.10462 0.07406 -1.41 0.1585 -0.05536 0.00296 

kuntadummy 405=1, 483=0 1 0.11176 0.09686 1.15 0.2493 0.05581 0.00199 

 



 
 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 

Squared 

Partial 

Corr Type I 

Squared 

Semi-partial 

Corr Type II 

Squared 

Partial 

Corr Type II Tolerance 

Variance 

Inflation 

Intercept Intercept 1 . . . . 0 

Ylsuhtautuminen Miten suhtaudutte tuulivoimaan 

yleisellä tasolla? 

1 0.34078 0.26739 0.30684 0.87682 1.14048 

Osallistumismahd  1 0.02839 0.01606 0.02589 0.92231 1.08423 

koutaudummy1 1=1, 2&3=0 1 0.00278 0.00086956 0.00144 0.75459 1.32522 

koutaudummy2 2&1=0, 3=1 1 0.03352 0.01674 0.02696 0.87780 1.13922 

MINDistLOG logaritmimuunnos 1 0.00623 0.00511 0.00839 0.70066 1.42722 

Ika  1 0.00732 0.00373 0.00614 0.76142 1.31334 

sukupuolidummy 1=1, 2=0 1 0.00486 0.00298 0.00491 0.97340 1.02732 

kuntadummy 405=1, 483=0 1 0.00328 0.00199 0.00328 0.63913 1.56463 

 

 

Parameter Estimates 

Variable Label DF 95% Confidence Limits 

Intercept Intercept 1 -1.48264 1.10934 

Ylsuhtautuminen Miten suhtaudutte tuulivoimaan yleisellä tasolla? 1 0.44667 0.60061 

Osallistumismahd  1 -0.75865 -0.18198 

koutaudummy1 1=1, 2&3=0 1 -0.18483 0.15551 

koutaudummy2 2&1=0, 3=1 1 -0.58319 -0.17911 

MINDistLOG logaritmimuunnos 1 -0.00016904 0.30764 

sukupuolidummy 1=1, 2=0 1 -0.26069 0.02976 

kuntadummy 405=1, 483=0 1 -0.07700 0.30449 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Fit Diagnostics for Maisemavaikutus

0.384Adj R-Square

0.396R-Square

0.551MSE

404Error DF

9Parameters

413Observations

Proportion Less

0.0 0.4 0.8

Residual

0.0 0.4 0.8

Fit–Mean

-2

-1

0

1

2

-2.6 -1.4 -0.2 1 2.2

Residual

0

10

20

30

P
e
rc

e
n

t

0 200 400 600

Observation

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

C
o

o
k
's

 D

1 2 3 4 5

Predicted Value

1

2

3

4

5

M
a
is

e
m

a
v

a
ik

u
tu

s

-3 -2 -1 0 1 2 3

Quantile

-2

-1

0

1

2

R
e
s
id

u
a
l

0.02 0.04 0.06

Leverage

-2

0

2

R
S

tu
d

e
n

t

1 2 3 4

Predicted Value

-2

0

2

R
S

tu
d

e
n

t
1 2 3 4

Predicted Value

-2

-1

0

1

2

R
e
s
id

u
a
l


