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Kandidaatintutkielman aiheena oli odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen vai-

kutus tuulivoimahankkeen paikalliseen hyväksyntään. Tavoitteena oli analysoida ensin 

kirjallisuuden pohjalta ihmisten tuulivoimahankkeista odottamia taloudellisia hyötyjä ja 

haittoja sekä mekanismeja, joilla nämä odotukset vaikuttavat tuulivoimahankkeiden hy-

väksyntään. Tämän jälkeen oli tavoitteena analysoida logistisen regression avulla, 

kuinka odotetut taloudelliset hyödyt ja kustannukset selittävät käsitystä suunnitellun 

hankealueen soveltuvuudesta tuulipuistoksi. 

 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella todettiin, että tuulivoimahankkeista saattaa olla odo-

tettavissa hyvin monenlaisia taloudellisia vaikutuksia. Odotettujen taloudellisten hyöty-

jen havaittiin vaikuttavan positiivisesti asenteisiin tuulivoimaa ja tuulivoimahankkeita 

kohtaan ja sitä kautta hyväksyntään. Asenteisiin vaikuttavia tekijöitä havaittiin olevan 

myös esimerkiksi odotetut maisemavaikutukset ja käsitykset tuulivoimahankkeista 

seuraavien hyötyjen ja haittojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta. 

 

Logistisen regressioanalyysin perusteella tuulivoimahankkeesta odotetut suotuisat vai-

kutukset paikkakunnan taloustilanteelle ja käsitys tuulivoiman positiivisista vaikutuk-

sista koko Suomen taloudelle vaikuttivat positiivisesti todennäköisyyteen hyväksyä pai-

kallinen tuulivoimahanke. Myös sukupuoli ja asuinetäisyys suunnitellusta hankealu-

eesta selittivät tuulivoimahankkeen paikallista hyväksyntää. Naissukupuoli ja asumi-

nen korkeintaan kahden kilometrin päässä hankealueesta vähensivät hyväksyntää. 

  



 
 
ABSTRACT  

Author: Pia Kärkkäinen  

Title: The effect of perceived economic costs and benefits on 

local acceptance of wind turbines 

School: School of Business and Management  

Degree programme: Business Administration / Financial Management  

Supervisor: Maija Hujala 

Keywords: wind power, attitudes, acceptance, cost & benefit analy-

sis 

 

The subject of the Bachelor’s thesis was the effect of perceived economic costs and 

benefits on local acceptance of wind turbines. The aim of the study was to first analyze 

through literature review the economic costs and benefits that people could expect 

from wind power projects and the mechanisms through which these expectations effect 

the acceptance of wind power projects. An objective after this was to examine how 

perceived costs and benefits explain locals’ perception of planned area’s suitability as 

a wind park. 

 

Based on literature review several possible economic consequences from wind pro-

jects were identified. It was found that perceived economic benefits have positive effect 

on attitudes towards wind power, and attitudes influence acceptance accordingly. 

Other factors effecting attitude formation were also identified from the literature, such 

as perceived landscape effects and perceived fairness in distribution of costs and ben-

efits. 

 

Logistic regression analysis was utilized in analyzing a survey data to find explanatory 

factors to perception of suitability of a planned wind project area to wind power devel-

opment. Perceived economic benefits to the community and Finland in general both 

had a strong positive influence on acceptance of the wind project. Gender and distance 

of place of residence from the wind project area were also statistically significant ex-

planatory variables in the regression model. Acceptance was lower among females 

and people living no further than two kilometers from the wind project area. 
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1. Johdanto 

 

Suomalainen tuulivoimakeskustelu on mielipidekirjoitusten ja verkkouutisoinnin perus-

teella hyvin kiihkeää ja kantoja asiaan on laidasta laitaan. Tuulivoimaloiden vaikutuk-

siin liittyy monia uskomuksia esimerkiksi infraäänten aiheuttamista terveyshaitoista ja 

räjähtävistä lepakoista (HS 2017). Hannu Aro (2017) puhuu ”tuulivoimapuhalluksesta”,  

jolla suomalaisten verorahoja on siirretty ulkomaalaisten sijoittajien taskuihin. Matti 

Mustajärvi (2015) pitää tuulivoiman aiheuttamia haittoja ympäristölle ja kiinteistöjen ar-

voille merkittävinä siinä määrin, että tuulivoiman sijaan tulisi kehittää muita energian-

tuotantomuotoja kuten esimerkiksi aurinkovoimaa ja maalämpöä. Teollisen kokoluo-

kan tuulivoimalan omille mailleen pystyttänyt Simo Ralli (2014) arvelee pelon, kateu-

den tai tietämättömyyden olevan pääsyitä tuulivoimahankkeiden vastustukseen ja ku-

moaa kirjoituksessaan useita tuulivoiman vastustajien käyttämiä argumentteja. Markus 

Myllymäki (2016) korostaa tuulivoiman parhaita puolia: ilmaisuutta, päästöttömyyttä ja 

nopeaa uusiutumistahtia verrattuna puuhun. Edellä mainittujen kirjoitusten komment-

tiosiot kertovat vahvasti tuulivoiman olevan tunteisiin vetoava aihe, johon lähes jokai-

sella on voimakas mielipide. Aiheen tutkimus on suuresta uskomusten määrästä pää-

tellen vielä puutteellista, joten sitä tarvitaan lisää, kuin myös suuren yleisön tavoittavaa 

avointa viestintää tutkimusten tuloksista. Tuulivoiman aiheuttamat voimakkaat reaktiot 

puolesta ja vastaan asettavat myös lisävaatimuksia aiheen tutkijoille: tutkimusten tu-

losten ja raportoinnin objektiivisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan tuulivoimaan liittyviä ennakkokäsityksiä 

ja kuinka ne voivat vaikuttaa suhtautumiseen tuulivoimahanketta kohtaan. Tutkielman 

aiheena on odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen vaikutus tuulivoimahank-

keen paikalliseen hyväksyntään. Tarkoituksena on analysoida odotuksia tuulivoiman 

mukanaan tuomista taloudellisista seurauksista sekä mekanismeja, joiden kautta 

nämä odotukset vaikuttavat tuulivoimahankkeen hyväksyntään paikalisella tasolla. 

Tutkimus sisältää empiirisen osan, jossa analysoidaan erään tuulivoimahankkeen yh-

teydessä tehdyn kysetutkimuksen tuloksia. Aineistosta selvitetään logistisen regres-

sion avulla odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen vaikutusta mielipiteeseen 

hankealueen soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon. 
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1.1. Tuulivoima ja tuotantotukijärjestelmä 

 

Uusiutuvien energiamuotojen osuuden lisääminen sähköntuotannossa on avainase-

massa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (Huttunen 2017). Suomessa käytetyimmät 

uusiutuvat energiantuotantomuodot ovat vesivoima ja biomassa. Tuulivoimalla tuote-

tun sähkön osuus kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä oli 3,6 prosenttia vuonna 

2016, edellisenä vuonna luku oli 2,8 prosenttia (Energiateollisuus 2017). Tuulivoiman 

osuus sähkön tuotannosta on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja kasvaa edelleen, 

kun uusia tuuliturbiineja rakennetaan. Rakennettu tuulivoimakapasiteetti kasvoi vuo-

den 2016 aikana 528 MW, mikä tarkoittaa yli 50 prosentin lisäystä edelliseen vuoteen 

(Energiateollisuus 2017). Keväällä 2016 Suomessa oli julkaistu lähes 13 000 MW 

edestä tuulivoimahankkeita (Suomen Tuulivoimayhdistys 2017). 

 

Teoriassa koko maailman sähkön tarve voitaisiin täyttää tuulivoimalla. Kuitenkin vain 

muutama prosentti maailman sähköstä tuotetaan tuuliturbiineilla. Tämä johtuu siitä, 

että sähkön tuotanto tuulivoimalla on taloudellisen kannattavuuden suhteen huonom-

massa asemassa kuin perinteiset, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat tuotantomene-

telmät. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii suuria pääomainvestointeja suhteessa voi-

malasta koko pitoajalla saatavaan energiamäärään. Lisäksi tuulivoima tarvitsee aina 

rinnalleen säätövoimaa, sillä tuotetun sähkön määrä on riippuvaista sääolosuhteista. 

Tuulivoiman kilpailukyky muihin energiantuotantomuotoihin verrattuna kuitenkin para-

nee jatkuvasti teknologian kehittymisen myötä, sekä hiilipäästövähennysten tarpeen 

kasvaessa siihen pisteeseen, että fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulee kalliimpaa. 

Tuulivoimatuotannolle onkin olemassa erilaisia tukijärjestelmiä, joilla sen käyttöä pyri-

tään lisäämään. (Kost ym. 2013; Timilsina ym. 2013) 

 

Suomessa tuulivoiman tuotantotuki maksetaan syöttötariffina, eli tuulisähkön tuottaja 

saa tavoitehinnan 83,50 euroa megawattitunnilta verkkoon tuottamastaan sähköstä. 

Valtion tuki kattaa markkinahinnan ja tavoitehinnan erotuksen, ollen kuitenkin korkein-

taan 53,50 euroa megawattitunnilta. Markkinahinnaksi siis lasketaan aina vähintään 

30 euroa megawattitunnilta. Tuulivoimala voi saada tukea korkeintaan 12 vuoden ajan, 

eikä nykymuotoiseen syöttötariffijärjestelmään hyväksytä uusia voimaloita enää 

1.11.2017 jälkeen. Käytännössä uusia hankkeita syöttötariffin piiriin ei enää ole tulossa, 
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sillä järjestelmälle määritelty kokonaiskapasiteetti on jo täyttynyt. Vuodesta 2023 al-

kaen järjestelmän piiristä alkaa poistua kapasiteettia, ja viimeiset tuotantotuet makse-

taan vuonna 2030. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016) 

 

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa tavoitteeksi, että tulevaisuu-

dessa uusiutuvan energian hankkeet toteutuvat markkinaehtoisesti. Koska tuulivoima-

tuotanto tarvitsee vielä tukijärjestelmiä, tulee ylimenokaudelle käyttöön kilpailutusjär-

jestelmä, jossa vain kustannustehokkaimmat ja kilpailukykyisimmät hankkeet voivat 

saada tukea. Tarjouskilpailut tulevat olemaan teknologianeutraaleja, eli tuuli- ja aurin-

kosähkö ovat tasavertaisessa asemassa. Energia- ja ilmastostrategiassa on lisäksi 

edellytetty, että tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista on teetettävä kattava selvitys 

ennen kuin tukijärjestelmän valmistelu voi edetä. (Huttunen 2017) Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö on käynnistänyt selvityshankkeen ja sen odotetaan valmistuvan toukokuussa 

2017 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017). 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka ihmisten tuulivoimarakentamiselta odot-

tamat taloudelliset hyödyt ja haitat vaikuttavat tuulipuiston rakennushankkeen paikalli-

seen hyväksyntään. Ensimmäisenä osatavoitteena on tarkastella aikaisemman tutki-

muksen perusteella, millaisia odotuksia ihmisillä voi olla tuulivoimatuotannon taloudel-

lisista vaikutuksista sekä mekanismeja, joiden kautta nämä odotukset vaikuttavat kä-

sityksen muodostamiseen tuulivoimahankkeen suhteen. Tavoitteena on tämän jälkeen 

analysoida kyselytutkimusaineistoa logistisen regression avulla ja etsiä aineistosta se-

littäviä tekijöitä mielipiteelle tietyn hankealueen soveltuvuudesta tuulipuistoksi. Osata-

voitteiden kautta pyritään muodostamaan vastaus tutkimuksen pääongelmaan. 

 

Tutkimuksen pääongelma on: 

• Miten odotetut taloudelliset hyödyt ja haitat vaikuttavat tuulivoimaprojektin pai-

kalliseen hyväksyntään? 
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Tutkimuksen pääongelmaa lähestytään neljän alaongelman kautta, joista kahteen en-

simmäiseen haetaan vastauksia aikaisemmasta tutkimuksesta. Jälkimmäisiin alatutki-

muskysymyksiin vastauksia etsitään kyselytutkimusaineistosta. Alatutkimusongelmat 

ovat seuraavat: 

• Millaisia taloudellisia hyötyjä ja haittoja tuulivoimarakentamisesta voidaan odot-

taa yksilöille, paikallisyhteisöille ja yhteiskunnalle? 

• Miten muodostuu hyväksyntä tai vastustus tuulivoimahanketta kohtaan? 

• Millaisia käsityksiä tuulivoimahankkeen yleisistä ja paikallisista taloudellisista 

vaikutuksista on hankealue Y:n lähialueen asukkailla? 

• Miten odotetut taloudelliset hyödyt ja haitat selittävät käsitystä hankealue Y:n 

soveltuvuudesta suunnitellun kokoiseksi tuulipuistoksi? 

 

1.3. Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

 

Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka ihmisten käsitykset siitä, millaisia taloudellisia 

hyötyjä ja haittoja tuulivoimahankkeesta on odotettavissa, vaikuttavat tuulivoimahank-

keen hyväksyntään. Tuulivoimasta odotettavissa olevat hyödyt ja haitat ovat subjektii-

visia näkemyksiä ja todelliset taloudelliset seuraukset jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 

Odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen lisäksi sivutaan hyvin lyhyesti myös 

muita odotettuja hyötyjä ja haittoja, joilla voi olla merkitystä tuulivoimahankkeesta syn-

tyvään käsitykseen. Tuulivoimalamelu sekä tuulipuistojen yhteydet terveyteen ja hy-

vinvointiin on rajattu kokonaan työn ulkopuolelle. 

 

Työssä tutkitaan tuulivoiman hyväksyntää ja tuulivoima-asenteita paikallisyhteisön ta-

solla. Tarkemmin näkökulmana on yksittäinen tuulipuistohanke Suomessa. Tutkimuk-

seen on käytettävissä kyselyaineisto suomalaiselta paikkakunnalta, jonne suunnitel-

laan tuulipuistoa. Aineiston saatavuus on tältä osin vaikuttanut tutkimuksen rajaukseen.  

Tutkimuksessa keskitytään ajallisesti nykyhetkeen. Aineisto on vuodelta 2016, ja kuten 

edellä mainittiin, kysely on tehty tuulipuiston suunnitteluvaiheessa. Ajallinen rajaus ny-

kyhetkeen on perusteltua myös sen takia, että teollisten tuulivoimaloiden koko on kas-

vanut viime vuosina merkittävästi ja siten voidaan olettaa, että tuulipuistoista koettavat 

hyödyt ja haitat ovat muuttuneet turbiinien koon kasvaessa. 
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Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osasta. Johdannon jälkeinen 

luku keskittyy aiheen kirjallisuuden tutkimukseen ja viitekehyksen rakentamiseen. Kol-

mas pääluku sisältää tutkimuksen empiirisen osan, jossa tehdään logistinen regres-

sioanalyysi. Viimeinen luku on varattu johtopäätöksille ja yhteenvedolle. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä luvussa käydään läpi työn taustalla olevaa aikaisempaa tutkimusta, jonka poh-

jalta muotoutuu tutkimuksen viitekehys. Ensimmäisessä alaluvussa määritellään olen-

naiset käsitteet ja tutkitaan, millaisia tuulivoimasta seuranneita taloudellisia hyötyjä ja 

haittoja aiemmat tutkimukset ovat tuoneet esille. Toisessa alaluvussa tutkitaan meka-

nismeja, joiden kautta tuulipuistohankkeesta odotettavissa olevat hyödyt ja haitat voi-

vat vaikuttaa tuulivoiman paikalliseen hyväksyntään. Lopuksi hahmotellaan empiiri-

sessä osassa käytettävä viitekehys. 

 

2.1. Tuulivoimahankkeesta odotettavat hyödyt ja haitat 

 

Taloudellisilla hyödyillä tarkoitetaan joko yksilölle tai yhteisölle saatavia suoria tai välil-

lisiä tuloja. Odotettu taloudellinen hyöty (engl. perceived economic benefit) ei tarkoita 

samaa kuin todellinen saatu hyöty. Odotetulla taloudellisella hyödyllä tarkoitetaan 

tässä työssä subjektiivisia näkemyksiä siitä, mitä taloudellisia hyötyjä tuulivoimahanke 

tuo mukanaan. Odotettu taloudellinen haitta (engl. perceived economic cost) on edel-

lisen vastakohta ja tarkoittaa ihmisten näkemyksiä siitä, millaisia kustannuksia tuulivoi-

mahankkeesta seuraa joko yksilöille tai yhteisölle. 

 

Yksittäisille henkilöille koituvia taloudellisia hyötyjä tuulivoimasta voivat olla esimerkiksi 

maanvuokrasta saatavat tulot tai halvempi sähkön hinta (Mulvaney ym. 2013). Joissain 

tapauksissa taloudellista hyötyä on mahdollista saada sijoittamalla omia varojaan itse 

tuulivoimaprojektiin (Jones & Eiser 2009). Suorien henkilökohtaisten hyötyjen lisäksi 

on olemassa monenlaisia tapoja, joissa taloudellinen hyöty tulee välillisesti. Aiemmissa 

tutkimuksissa on käytetty muuttujina muun muassa käsityksiä tuulivoimarakentamisen 

vaikutuksista paikalliseen työllisyyteen ja yleisesti paikalliseen talouselämään (esim. 

Bidwell 2013; Guo ym. 2015; Jones & Eiser 2009; Slattery ym. 2012). Vaikka paikallista 

työvoimaa ei tuulipuiston rakentamisessa käytettäisi, on olemassa mahdollisuus, että 

muualta saapuvat työläiset käyttävät palkkatulojaan paikallisen elinkeinotoiminnan 

hyödyksi (Munday ym. 2011). 
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Yksilölle koituva merkittävä taloudellinen haitta on omistuskiinteistön arvon lasku 

(Jones & Eiser 2009; Mulvaney ym. 2013). Yhteisölle tulevina taloudellisina haittoina 

on pidetty tuulipuistojen vaikutuksia turismiin ja sitä kautta paikkakunnan elinkeinoelä-

mään (Bergmann 2008; Dimitropuolos & Kontoleon 2009). Vaikka yleisesti tuulipuisto-

hankkeista odotetaan työllistäviä vaikutuksia, todellisia työllisyysvaikutuksia ei välttä-

mättä ole ainakaan paikallisille (Munday ym. 2011). 

 

Tuulivoimalle maksettavat valtion tuet voidaan nähdä taloudellisena kustannuksena 

koko yhteiskunnalle. Tuki vaikuttaa myös mielikuvaan tuulivoiman taloudellisesta kan-

nattavuudesta - tuulivoima nähdään tukijärjestelmien vuoksi perinteisiä energiantuo-

tantomuotoja huonompana vaihtoehtona. (Waldo 2012) Toisaalta, jos tuulivoiman tuo-

tantotuen ansiosta tarvitaan vähemmän fossiilisia polttoaineita, voi saavutettu ilmasto-

hyöty – ja sitä kautta terveyshyöty – ylittää rahallisesti maksetun tuotantotuen määrän 

(Timilsina ym. 2013). Kuitenkin jo alussa mainitut mielipidekirjoitukset kommentteineen 

näyttävät tuulivoiman tuotantotuen vain kustannuksena taloudelliselta kannalta. Tukea 

perustellaan nettikeskusteluissa ympäristönäkökohdin, joille on vaikeaa asettaa rahal-

lista arvoa. 

 

Taulukko 1. Tuulivoiman taloudelliset hyödyt ja haitat. 

Taloudelliset hyödyt Työllistyminen 

Tulot maanvuokrasta 

Sijoitusmahdollisuus 

Elinkeinotoiminnan vilkastuminen 

Taloudelliset haitat Asuinkiinteistön arvon lasku 

Luontoturismin väheneminen 

Voivat olla hyötyjä tai haittoja Tuotantotuki 

Vaikutus turismiin yleensä 

 

 

Taulukossa 1 on luokiteltu tuulivoiman talousvaikutuksia, joita tutkimuksissa on käsi-

telty. Taloudelliset hyödyt ja haitat voivat olla henkilökohtaisia tai yhteisöllisiä, suoria 

tai välillisiä (Huijts ym. 2012). Toisinaan voi olla vaikea arvioida, millaisia talousvaiku-

tuksia tietystä tuulivoimahankkeesta voidaan odottaa; esimerkiksi Mulvaneyn (2013) 

aineistossa kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi, ettei tuulipuisto vaikuta lainkaan pai-

kallisten kiinteistöjen arvoon. 

 



8 
 

2.2. Asenteeseen vaikuttavat tekijät 

 

Ajzenin (1991) mukaan asenne käyttäytymistä kohtaan on merkittävin yksittäinen tekijä 

ennustettaessa aikomusta käyttäytyä tietyllä tavalla. Tämä aikomus, intentio, on suo-

rassa yhteydessä siihen, miten ihminen lopulta toimii. Intentioon vaikuttavat myös omat 

käsitykset sosiaalisesta paineesta käyttäytyä jollain tavalla, sekä kokemusperäinen kä-

sitys toiminnan helppoudesta tai vaikeudesta. Asenne muodostuu uskomuksista - yk-

sittäiset asenteeseen liittyvät ominaisuudet yhdistyvät joko positiivisiin tai negatiivisiin 

seurauksiin ja siten ihminen oppii suosimaan käyttäytymismalleja, joilla uskoo olevan 

enemmän positiivisia seurauksia. (Ajzen 1991) 

 

Edellä mainittu suunnitelmallisen käyttäytymisen teoria on taustalla Huijts, Molin ja Ste-

gin (2012) kirjallisuustutkimuksessa. Tutkijat ovat kehittäneet kirjallisuuden pohjalta vii-

tekehyksen kuvaamaan psykologisia tekijöitä uusiutuvan energian teknologian hyväk-

synnän takana. Hyväksyntä tarkoittaa käyttäytymistä, joka jollain lailla tukee teknolo-

gian käyttöä. Tuki voi ilmetä mielipiteenilmaisuna teknologian puolesta tai sen ostami-

sena ja käyttämisenä. Vastakohta tukemiselle on vastustus, joka voi tarkoittaa esimer-

kiksi protestointia teknologiaa vastaan tai vain sen ostamatta jättämistä. Huijts ym. ku-

vaavat odotettujen hyötyjen ja haittojen vaikutusta uusiutuvan energian teknologian 

hyväksyntään asenteen kautta kuvassa 1 esitetyllä tavalla. (Huijts ym. 2012) 

 

 

Kuva 1. Odotettujen hyötyjen ja haittojen vaikutus teknologian hyväksyntään. (Mukaillen Huijts 
ym. 2012) 

 

Hyväksymisaikomus 

(Intentio) Hyväksyntä 

Odotetut 
haitat 

Odotetut 
hyödyt 

Asenne 



9 
 

Odotetuilla taloudellisilla hyödyillä ja haitoilla on useissa tutkimuksissa todettu olevan 

vaikutusta suhtautumiseen tuulipuistoihin. Jones ja Eiser (2009) toteavat odotetun ta-

loudellisen hyödyn vaikuttavan positiivisesti asenteeseen tuulivoimaa kohtaan, vaikka 

heidän mukaansa vahvin ennustaja asenteelle on käsitys yleisestä mielipiteestä 

omassa paikallisyhteisössä. Pelko asuinkiinteistöjen arvon laskusta taas on suuri yk-

sittäinen negatiivisesti asenteeseen vaikuttava tekijä (Jones ja Eiser 2009). Bidwellin 

(2013) mukaan odotetut taloudelliset vaikutukset vaikuttavat myös siihen, millaisina 

tuulivoimaloiden maisemavaikutukset nähdään ja sitäkin kautta asenteeseen tuulivoi-

maa kohtaan. Asenteisiin vaikuttavien tekijöiden keskinäinen merkittävyysjärjestys voi 

olla riippuvaista sijainnista tai kulttuurista, sillä Dimitropuolos ja Kontoleon (2009) tut-

kivat tuulivoima-asenteita Kreikassa ja saivat siellä tuloksia joiden mukaan ympäris-

tönäkökohdat ovat talouskysymyksiä merkittävämpiä. 

 

Guo ym. (2015) tutkivat tuulivoiman paikalliseen hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä Kii-

nassa alueella, jossa on paljon rakennettua tuulivoimakapasiteettia. He havaitsivat, 

että odotetuista taloudellisista hyödyistä ja odotetuista ympäristöhaitoista muodostetut 

muuttujat vaikuttivat voimakkaimmin tuulivoiman paikalliseen hyväksyntään. Muut tuu-

livoiman hyväksyntää selittävät muuttujat olivat yleiset asenteet ympäristönsuojelua ja 

tuulivoimaa kohtaan. Tutkijat myös havaitsivat, että tuulivoiman paikallinen hyväksyntä 

on matalin, kun tuulipuisto on sijoitettu vastaajien omaan kotikylään ja korkein, kun 

puisto on rakennettu muualle saman maakunnan tai kaupungin alueelle. (Guo ym. 

2015) 

 

Bidwell (2013) tutki arvojen vaikutusta tuulivoima-asenteisiin ja havaitsi odotetuilla ta-

loudellisilla vaikutuksilla olevan merkittävä rooli asenteen muotoutumisessa tuulivoi-

maa kohtaan. Sen lisäksi, että odotukset tuulivoiman tuomista taloudellisista hyödyistä 

ja haitoista vaikuttivat suoraan siihen, nähtiinkö paikallinen tuulivoimahanke positiivi-

sena vai negatiivisena asiana, talousvaikutukset olivat merkittävin selittäjä sillekin, mi-

ten nähtiin tuulipuistojen maisemavaikutus. Jos siis henkilö uskoo saavansa taloudel-

lista hyötyä tuulivoimahankkeesta, hän myös pitää tuulivoimalan vaikutusta maise-

maan positiivisempana. Käsitys maisemavaikutuksista vaikuttaa taas osaltaan asen-

teeseen tuulivoimaa kohtaan. (Bidwell 2013) Kuvaan 2 on otettu tämän tutkimuksen 

kannalta olennaiset osat Bidwellin mallista. 
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Kuva 2. Asenteeseen tuulivoimaa kohtaan vaikuttavia tekijöitä (mukaillen Bidwell 2013). 

 

Kirjallisuuden perusteella tuulivoima-asenteisiin ja siten hankkeiden paikalliseen hy-

väksyntään vaikuttavat monet tekijät. Odotetut taloudelliset hyödyt tai kustannukset 

voivat vaikuttaa tuulivoimahankkeen paikalliseen hyväksyntään monella tapaa. Odo-

tukset tuulivoimahankkeesta saatavista tuloista voivat saada yksilön kannattamaan 

hanketta (Agterbosch ym. 2009). Tuulivoimahankkeesta saatavan taloudellisen hyö-

dyn määrää tärkeämpi tekijä saattaa kuitenkin olla käsitys hyötyjen jakautumisesta 

(Walker & Baxter 2017). Työllistymismahdollisuudet ja talouskasvu ovat koko yhtei-

sölle koituvia hyötyjä, jotka muokkaavat asennetta tuulivoimaa kohtaan positiivisem-

paan suuntaan. Vastustusta hankkeille ja negatiivisia tuulivoima-asenteita aiheuttavat 

osallistumismahdollisuuksien puute ja käsitykset odotettujen hyötyjen ja haittojen epä-

oikeudenmukaisesta jakautumisesta (Baxter ym. 2013). Mainittujen tekijöiden lisäksi 

tutkimuksissa tarkastellaan usein erilaisten demografisten tekijöiden vaikutuksia. Jo 

mainitun sukupuolen lisäksi asenteeseen on vaikutusta iällä ja koulutustasolla (Konto-

gianni ym. 2014). 

 

Tuulivoima-asenteista puhuttaessa käytetään usein termiä NIMBY (engl. Not In My 

Back Yard, ei minun takapihalleni) selittämään miksi tuulivoimahankkeet kohtaavat voi-

makasta vastustusta, vaikka yleinen mielipide vaikuttaisi olevan tuulivoimarakentami-

sen puolella. Yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan ja suhtautuminen tiettyyn tuulivoi-

mahankkeeseen eivät kuitenkaan ole likimainkaan sama asia. Paikalliset tuulivoima-

hankkeet aiheuttavat haittavaikutuksia juuri paikallisille, kun taas hyödyt jakautuvat 

muualle. Tuulivoimahankkeen perusteleminen ilmastotavoitteilla ei toimi paikallisessa 

Suku-
puoli 

Arvot 

Odotettu ta-
loudellinen 

hyöty 

Odotettu 
maisema-
vaikutus 

Asenne 
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päätöksenteossa. Lisäksi on havaittu, että asenne tuulivoimaa kohtaan on negatiivi-

simmillaan, kun paikallisesti on kehitteillä tuulivoimahanke. Turbiinien rakentamisen 

jälkeen asenteet ovat taas positiivisia, yksittäisten turbiinien tapauksissa tuulivoima 

nähdään jopa positiivisemmassa valossa kuin ennen hankkeen suunnittelua. Tämä 

asenteiden muutos ajan kuluessa ei kuitenkaan suoraan kerro NIMBY-asenteesta, 

vaikka monet tuntuvat niin kuvittelevan, sillä suhtautuminen tuulivoimaan ei aina palaa 

positiiviselle tasolle ajan kuluessa. (Wolsink 2007) 

 

Aitken (2010) nostaa esille, että tuulivoimaa koskevaa kirjallisuutta tulisi tarkastella 

kriittisesti, sillä monessa tutkimuksessa on tehty taustaoletuksia, joiden oikeellisuu-

desta ei ole varmuutta. Ensimmäinen oletus, että yleinen asenne tuulivoimaa kohtaan 

on positiivinen, johtaa toiseen: tuulivoimaa vastustavat ovat vähemmistöä. Vastustuk-

sen on arveltu johtuvan tietämättömyydestä ja koulutuksen puutteesta, vaikka monet 

tuulivoiman vastustajat ovat koulutettuja ja varmasti hankkineet kaiken mahdollisen 

tiedon tuulivoimasta. Tutkimus on Aitkenin mukaan keskittynyt liiaksi siihen, miten tuu-

livoiman vastustuksesta päästäisiin eroon. Tavoite on ollut vain saada tukea tuulivoi-

malle ja kehitetty menetelmiä joilla ihmiset saadaan muuttamaan käsityksiään positii-

visempaan suuntaan. Tällä unohdetaan vastustajien kanta ja se mahdollisesti suurikin 

kontribuutio, joka näillä voisi olla yhteisön kehittämisessä ja keskustelussa. (Aitken 

2010) 
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3. Empiirinen osa 

 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksessa käytetty menetelmä sekä kuvaillaan tutki-

muksessa käytettyä aineistoa ja sen hankintaa. Aineiston perusteella tarkastellaan, 

millaisia käsityksiä tuulivoimahankkeen yleisistä ja paikallisista taloudellisista vaikutuk-

sista on hankealue Y:n lähialueen asukkailla, ja siten vastataan kolmanteen alatutki-

muskysymykseen. 

 

3.1. Tutkimusmenetelmä 

 

Logistinen regressioanalyysi sopii menetelmäksi, kun selitetään nominaaliasteikollista 

muuttujaa useilla muuttujilla. Selitettävä muuttuja voi siis saada kaksi tai useampia ar-

voja, jotka ovat toisensa poissulkevia. Menetelmällä voidaan etsiä selittäjiä ennusta-

maan, tapahtuuko jokin ilmiö vai ei. Esimerkiksi lääketieteen tutkimuksessa logistinen 

regressio on ollut usein käytössä, kun on etsitty selityksiä miksi jotkut sairastuvat tiet-

tyyn tautiin ja toiset eivät. Logistisen regression avulla voidaan myös tutkia muuttujien 

osuutta selittävinä tekijöinä. (Metsämuuronen 2006, 704-705) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään poistavaa menettelyä malliin tulevien muuttujien valin-

nassa. Regressioanalyysiin valitaan ensin kaikki kirjallisuuden perusteella olennaisiksi 

arvioidut muuttujat ja sen jälkeen mallista poistetaan huonosti selittävät muuttujat yksi 

kerrallaan. Vain tärkeimmät muuttujat voidaan alun perinkään ottaa malliin mukaan, 

sillä havaintoja tulee olla riittävästi muuttujaa kohti. Mallin estimointi tapahtuu maxi-

mum likelihood -menetelmällä. (Metsämuuronen 2006, 705-706, 709-710) Aineiston 

tilastolliseen analyysiin käytetään SAS Enterprise Guide 6.1 -ohjelmaa. 

 

3.2. Aineisto 

 

Suomalaisella paikkakunnalla X on vireillä tuulivoimahanke. Hankealueelle Y sijoitet-

taisiin korkeintaan yhdeksän tuulivoimalaa siten, että hankkeen kokonaisteho jäisi alle 

30 megawattiin. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty kyselytutkimuksella, jonka 

tarkoituksena oli kartoittaa Hankealue Y:n lähialueiden asukkaiden yleisiä käsityksiä 
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tuulivoimasta, tietoa alueesta ja käsityksiä suunnitellusta tuulivoimahankkeesta. Lap-

peenrannan teknillinen yliopisto toteutti asukaskyselyn hankekehittäjän tilauksesta lop-

puvuodesta 2016. 

 

Kyselytutkimuslomake toimitettiin postitse viiden kilometrin säteellä hankealueesta 

asuville 504 henkilölle. Myös muiden oli mahdollista vastata kyselyyn joko sähköisesti 

pyytämällä linkki kyselyyn tai kunnantalolta saatavissa olleella paperilomakkeella. Pos-

titse toimitetuista lomakkeista palautui 236 kappaletta (47 %) ja kaikkiaan vastauksia 

saatiin 276 kappaletta. Vastaajista 53 prosenttia oli miehiä ja 47 prosenttia naisia ja 

suurin ikäryhmä oli 55 – 74 -vuotiaat (54 % vastaajista). Kyseinen ikäryhmä on selke-

ästi yliedustettu, sillä koko Suomen ikäjakaumassa kyseiseen ikäryhmään kuuluu vain 

32 prosenttia väestöstä (Suomen virallinen tilasto 2017). Vastaajien koulutuksesta oli 

kysytty erikseen peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta. Ylioppilastutkinnon suorit-

taneita oli kolmannes vastaajista ja korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkea-

koulu) löytyi 28 prosentilta vastaajista. Alle viiden kilometrin päässä suunnitellusta han-

kealueesta asui 65 prosenttia vastaajista ja 11 prosenttia asui yli kymmenen kilometrin 

etäisyydellä. Demografisia muuttujia jakaumineen on koottu tarkemmin taulukkoon 2. 

 

Taulukko 2. Taustamuuttujien jakaumia 

Muuttuja N 

Sukupuoli 270 

miehiä naisia 

143 127 

53 % 47 % 

Ikäluokka* 271 

alle 35 v. 35-54 v. 55-74 v. yli 74 v. 

23 82 146 20 

8 % 30 % 54 % 7 % 

Peruskoulu-

tus 
268 

Kansakoulu 

Keski- tai 

peruskoulu Ylioppilas 

76 103 89 

28 % 38 % 33 % 

Ammatilli-
nen koulu-

tus* 
263 

Ammatti-
koulu/-
kurssi 

Opistotut-
kinto 

Ammattikorkea-
koulu 

Yliopisto/ Tiede-
korkeakoulu 

Muut/ei 
amm. kou-

lutusta 

112 44 33 41 33 

43 % 17 % 13 % 16 % 13 % 

Asuinetäi-
syys hanke-

alueesta 

263 

alle 1 km 1-2 km 2-5 km 5-10 km yli 10 km 

7 49 116 63 28 

3 % 19 % 44 % 24 % 11 % 

*Luokkia on yhdistelty taulukon tiivistämiseksi. 
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Käytetyssä kyselytutkimuslomakkeessa oli taustakysymysten lisäksi mielipideväittä-

miä, joihin vastattiin valitsemalla sopivin vaihtoehto, sekä avoimia kysymyksiä. Tuuli-

voimaa yleisellä tasolla ja paikallisella tasolla koskevia mielipideväittämiä vastaajat sai-

vat arvioida asteikolla 1 – 7, jossa 1 = Täysin eri mieltä, 4 = Ei samaa eikä eri mieltä, 

7 = Täysin samaa mieltä. Lisäksi vastaajilta kysyttiin käsitystä suunnitellun hankealu-

een soveltuvuudesta suunnitellun kokoiseksi tuulipuistoksi. Tähän oli annettu vaihto-

ehdoiksi ”Kyllä”, ”Kyllä, jos suunnitelmaan tehdään joitakin muutoksia” ja ”Ei, koska 

(perustelkaa alla)”. Vastaajien määrä tähän kysymykseen oli 238. Kyseisen muuttujan 

jakauma on esitetty kuvassa 3. Jakaumasta huomataan, että yli puolet vastaajista ei 

katso Hankealue Y:n soveltuvan suunnitellun kokoisen tuulivoimatuotannon alueeksi 

ja vain reilu kolmannes hyväksyy hankkeen sellaisenaan. Ehdollisia Kyllä-vastauksia 

oli vain pieni osuus kaikista vastauksista. 

 

 

Kuva 3. Hyväksyntä-muuttujan jakauma. 

 

Odotettuja taloudellisia vaikutuksia mittaavia väittämiä tunnistettiin aineistosta kaksi, 

joista toinen yleisellä ja toinen paikallisella tasolla: 

• Tuulivoiman tuotannon lisääminen vaikuttaa suotuisasti Suomen talouteen 
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• Suunniteltu tuulivoimahanke vaikuttaisi suotuisasti paikkakunnan taloustilantee-

seen 

 

Työllisyysvaikutuksia käsitteleviä väittämiä oli myös kaksi, joista toinen paikallisella ja 

toinen yleisellä tasolla: 

• Suunniteltu tuulivoimahanke toisi työtä paikallisille ihmisille 

• Tuulivoiman tuotannon lisääminen vaikuttaa suotuisasti Suomen työllisyystilan-

teeseen 

 

Tuotantotukeen liittyvät väittämät käsittelivät asennetta tuen maksamista ja syöttötarif-

fijärjestelmää kohtaan ja ne oli muotoiltu samalla tavoin kuin väittämät asenteesta tuu-

livoimaa kohtaan. Yksi väittämistä kuitenkin arvioi käsitystä syöttötariffin kustannuste-

hokkuudesta, mitä voidaan pitää taloudellisen odotuksen mittarina. Taulukkoon 3 on 

koottu keskeiset mielipidemuuttujat tunnuslukuineen. 

 

Taulukko 3. Keskeisten mielipidemuuttujien tunnuslukuja 

Muuttuja 
Havaintojen 

määrä 
Keskiarvo 

Keski-

hajonta 
Minimi Maksimi 

Suomen talouden paraneminen 262 3.420 2.051 1 7 

Suomen työllisyystilanteen paraneminen 261 3.467 2.052 1 7 

Syöttötariffin kustannustehokkuus 257 3.405 1.603 1 7 

Työtä paikallisille ihmisille 265 3.128 1.959 1 7 

Paikkakunnan taloustilanteen paraneminen 265 3.377 2.032 1 7 

 

Taulukosta 3 havaitaan, että käsitykset taloudellisista vaikutuksista ovat keskimäärin 

enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Muuttujien keskiarvot ovat noin 3,1 ja 3,5 välillä, 

kun arvo 4 kuvaa neutraalia suhtautumista. Huomattavaa on myös melko suuret kes-

kihajonnat suhteessa muuttujien vaihteluväliin. Muuttujien jakaumakuvaajat (Liite1) 

kertovat ääripäiden olevan yliedustettuina useissa vastauksissa. 

 

3.3 Regressiomalli 

 

Mallin selitettävä muuttuja on käsitys suunnitellun hankealueen soveltuvuudesta suun-

nitellun kokoiseksi tuulipuistoksi, joka kuvaa tuulivoimahankkeen paikallista hyväksyn-

tää. Regressiomallilla mallinnettiin hyväksyntää suhteessa vastustukseen. Binääri-

sessä logistisessa regressiossa selitettävä muuttuja voi saada vain kaksi arvoa, joten 
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alkuperäinen muuttuja koodattiin uudelleen siten, että ”kyllä, jos…” -vastaukset muu-

tettiin ”kyllä”-vastauksiksi. Samalla aineistosta suodatettiin pois havainnot, joissa muut-

tuja ei ollut saanut arvoa. Saatiin uusi muuttuja, jossa tuulivoimahankkeen hyväksyjiä 

on 43 prosenttia ja vastustajia 57 prosenttia vastaajista (n = 238). Ehdollisen myönty-

misen ajateltiin heijastelevan enemmän myönteistä kantaa kyseisen tuulivoimahank-

keen suhteen ja kaikkien vastausten ottamisella malliin tällä tavoin saatiin selitettävän 

muuttujan luokkien koot lähemmäs toisiaan. 

 

Taulukko 4. Regressioanalyysissä käytettävät muuttujat selityksineen. 

Muuttuja SAS-lyhenne Selitys 

Hyväksyntä SUITAB11 
Suunniteltu hankealue soveltuu suunnitellun kokoisen tuulivoima-

tuotannon alueeksi? Kyllä / Ei 

Yleinen talousvaiku-
tus 

GENACY7 
Tuulivoiman tuotannon lisääminen vaikuttaa suotuisasti Suomen 
talouteen: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä 

Suomen työllisyys GENACY11 
Tuulivoiman tuotannon lisääminen vaikuttaa suotuisasti Suomen 
työllisyystilanteeseen: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä 

Tuotantotuki GENACY14 
Käytöstä poistuva syöttötariffi on ollut valtiolle kustannustehokas 

tuotantotuen muoto: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä 

Paikallinen työllisyys LOCACY2 
Suunniteltu tuulivoimahanke toisi työtä paikallisille ihmisille: 
1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä 

Paikallinen talousvai-

kutus 
LOCACY11 

Suunniteltu tuulivoimahanke vaikuttaisi suotuisasti paikkakunnan 

taloustilanteeseen: 1=Täysin eri mieltä, 7=Täysin samaa mieltä 

Sukupuoli BACKGR2 Sukupuoli: Mies / Nainen 

Etäisyys BACKGR71 
Asuinpaikan etäisyys hankealueesta: 
Korkeintaan 2 km, Vähintään 5 km, Yli 2 mutta alle 5 km 

 

 

Demografisista muuttujista ensimmäiseen malliin valittiin selittäviksi tekijöiksi suku-

puoli ja asuinpaikan etäisyys suunnitellusta hankealueesta. Etäisyys-muuttujan luokkia 

yhdisteltiin siten, että muuttujalle tuli vain kolme luokkaa. Luokka ”Alle 1 km” yhdistettiin 

luokkaan ”1 - 2 km”, ja ”Yli 10 km” yhdistettiin luokkaan ”5 - 10 km”. Vaikka koulutusta-

solla on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa olevan yhteyttä tuulivoima-asenteis iin, 

se jätettiin pois regressioanalyysistä. Syynä tähän oli vastausten monitulkintaisuus: 

opistotutkinto voi tarkoittaa joko toisen tai kolmannen asteen koulutusta (ammattikoulu 

tai ammattikorkeakoulu). Jonkinlaiseen arvioon näistä voisi mahdollisesti päästä ver-

tailemalla peruskoulutusta ja ammatillista koulutusta, eli ylioppilaiden suorittamat opis-

totutkinnot ovat todennäköisemmin nykyistä ammattikorkeakoulututkintoa vastaavia. 
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Havaintoja on oltava riittävästi muuttujaa kohti, jotta maximum likelihood -estimointi 

voidaan tehdä, joten taustamuuttujia ei ollut perusteltua ottaa enempää mukaan. Odo-

tettuja taloudellisia vaikutuksia kuvaavat muuttujat, viisi kappaletta, sisällytettiin kaikki 

ensimmäiseen malliin. Taulukossa 4 on esitetty logistisessa regressiossa käytetyt 

muuttujat ja niiden selitykset sekä SAS-ohjelmassa käytetyt muuttujien lyhenteet. SAS-

ohjelma laski automaattisesti regressiota varten tarvittavat dummy-muunnokset luokit-

televille muuttujille, sukupuolelle ja etäisyydelle. Referenssiryhmät, jotka saivat 

dummy-muunnoksessa arvon 0, olivat sukupuolelle ”Nainen” ja etäisyydelle ”Yli 2 

mutta alle 5 km”. 

 

Ensimmäiseen analyysiin siis valittiin kaikki muuttujat, ja sen jälkeen mallista poistettiin 

muuttujia yksi kerrallaan, kunnes jäljelle jäivät vain tilastollisesti merkitsevät muuttujat.  

Mallien hyvyyttä arvioitiin useamman testin avulla. Likelihood Ratio χ2 ja Wald χ2 tes-

taavat regressiomallin poikkeavuutta niin sanotusta ”nollamallista”, eli mallista, jossa 

on vain vakiotermi. Nollahypoteesi on, että malli on yhtä hyvä kuin nollamalli. Tässä 

kaikki testit antoivat tulokseksi, että mallit poikkeavat nollamalleista tilastollisesti mer-

kitsevästi. Hosmer-Lemeshow χ2 puolestaan testaa mallin yhteensopivuutta datan 

kanssa, ja toivottu tulos on, että nollahypoteesi jää voimaan. Kaikkien mallien yhteen-

sopivuus oli testisuureiden perusteella hyvä. Mallien tunnuslukuja on koottu taulukkoon 

5. Taulukosta huomataan, että muuttujien poisto vaikuttaa mallien hyvyyteen vain vä-

hän, jos lainkaan. 

 

Taulukko 5. Logististen mallien hyvyyden arvointi. 
 

Malli1 Malli2 Malli3 Malli4 

Selittävät muuttujat Yleinen talousvaiku-
tus, Suomen työllisyys, 
Tuotantotuki, Paikalli-
nen työllisyys, Paikalli-
nen talousvaikutus, 
Sukupuoli, Etäisyys 

Yleinen talousvaikutus, 
Tuotantotuki, Paikalli-
nen työllisyys, Paikalli-
nen talousvaikutus, Su-
kupuoli, Etäisyys 

Yleinen talousvaiku-
tus, Tuotantotuki, 
Paikallinen talous-
vaikutus, Sukupuoli, 
Etäisyys 

Yleinen talousvaiku-
tus, Paikallinen ta-
lousvaikutus, Suku-
puoli, Etäisyys 

Likelihood Ratio χ2 177.8110* 181.4124* 180.2154* 184.4389* 

Wald χ2 48.6933* 49.7930* 50.5103* 53.5267* 

Hosmer-Lemeshow χ2 7.2246 

p = .5126 

2.9608 

p = .9368 

3.6420 

p = .8879 

4.2916 

p = .8299 

Nagelkerke R2   
(≈ mallin selitysaste) 

.7602 .7620 .7587 .7596 

Hit Ratio % 86.9 87.5 87.5 87.3 

*p < .0001 
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Nagelkerken R2 kertoo mallin selitysasteesta eli kuinka paljon selitettävän muuttujan 

vaihtelusta malli selittää. Luku ei kuitenkaan ole aivan tarkka. Lopullisen mallin voidaan 

siis sanoa ennustavan käsitystä hankealueen soveltuvuudesta tuulipuistoksi noin 76 

prosentin tarkkuudella. Mallin ennustetarkkuutta kuvaava osumaprosentti (Hit Ratio) 

on 87,3. Taulukosta 6 nähdään mallin ennustetarkkuuden muodostuminen. Tauluk-

koon on luokiteltu, kuinka havainnot on ennustettu selitettävän muuttujan luokkiin ja 

mitkä ovat todelliset luokat. Taulukosta nähdään mallin ennustavan todella hyvin ha-

vaintoja oikeisiin luokkiin. Luokittelu saattaa kuitenkin onnistua suhteellisesti liian hyvin 

malliin nähden, jos selitettävän muuttujan luokat ovat huomattavan eri kokoiset. Tätä 

pyrittiin siten tasaamaan jo selitettävän muuttujan muunnoksen yhteydessä. 

 

Taulukko 6. Regressiomallin osumatarkkuus. 

Ennustettu 
Oikea 

Kyllä Ei Yht. Osuus oikein 

Kyllä 83 12 95 Sensitiivisyys 87,4 % 

Ei 16 110 126 Spesifisyys 87,3 % 

Yht. 99 122 221 193/221 

 16,2 % 
vääriä pos. 

9,8 % 
vääriä neg. 

 87,3 % luokiteltu oikein 

 

Liitteessä 2 ovat olennaisimmat regressiomallin SAS-tulosteet, joita ei ole käyty tässä 

tarkemmin läpi. Valmiin mallin parametriestimaatit ja estimaattien keskeiset tunnuslu-

vut on koottu taulukkoon 7. Kertoimia ei voi tulkita suoraan, sillä selittävillä muuttujilla 

on lineaarinen yhteys vain selitettävän muuttujan logit-muunnokseen. Regression yh-

tälö on: 

 

logit(Hyväksyntä) = -6,7584 + 0,9032*Yleinen talousvaikutus + 0,8015*Paikallinen ta-

lousvaikutus + 1,3266*Sukupuoli (mies) – 2,3182*Etäisyys (Max 2 km) + 0,3939*Etäi-

syys (Min 5 km) 
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Taulukko 7. Regressiomallin kertoimet. 

 Estimaatti Keskivirhe Wald Chi-
Square 

p-arvo Odds Ratio 

Vakio -6.7584 1.0223 43.7056 <.0001  

Yleinen 

talousvaikutus 

0.9032 0.1738 26.9937 <.0001 2.467 

Paikallinen 
talousvaikutus 

0.8015 0.1725 21.5807 <.0001 2.229 

Sukupuoli 1.3266 0.5137 6.6690 0.0098 3.768 

Etäisyys Max 2 km -2.3182 0.7187 10.4038 0.0013 0.098 

 Min 5 km 0.3939 0.5287 0.5550 0.4563 1.483 

 

Kertoimien etumerkkien perusteella voidaan sanoa, että odotetut positiiviset talousvai-

kutukset sekä yleisellä että paikallisella tasolla lisäävät todennäköisyyttä, että henkilö 

pitää suunniteltua hankealuetta soveltuvana tuulipuistoksi. Yleisten ja paikallisten ta-

lousvaikutusten kertoimet ovat hyvin saman suuruiset, joten niitä voidaan pitää yhtä 

merkittävinä. Taustamuuttujista miessukupuoli nostaa todennäköisyyttä hyväksyä pai-

kallinen tuulivoimahanke. Etäisyys-muuttuja oli tilastollisesti merkitsevä vertailtaessa 

korkeintaan kahden kilometrin päässä hankealueesta asuvia niihin, jotka asuivat yli 

kahden, mutta alle viiden kilometrin päässä. Lähempänä hankealuetta asuvien suh-

tautuminen alueen soveltuvuudesta tuulipuistosi oli selkeästi negatiivisempaa. Toinen 

Etäisyys-dummy, vähintään viiden kilometrin päässä hankealueesta asuvat, antoi 

myös viitteitä siitä, että suhtautuminen hankkeeseen on positiivisempaa etäisyyden 

kasvaessa. Tämä muuttuja ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

3.4 Tulosten analysointi ja mallin arviointi 

 

Logistinen regressioanalyysi on hyvin herkkä monille outliereille (Metsämuuronen 

2006, 707), joten yksittäisten havaintojen vaikutusta malliin tutkittiin sirontakuvioista. 

Sellaisia outliereita ei havaittu, joilla olisi yksinään ollut merkittävää vaikutusta malliin. 

Tätä testattiin vielä poistamalla Pearson-residuaalin perusteella huonoiten malliin so-

pivia havaintoja kaksi kerrallaan. Poistamisen jälkeen aineistosta nousi esille uusia 

hieman huonommin malliin sopivia havaintoja ilman että malli olisi merkittävästi paran-

tunut ensimmäistenkään poistolla, joten kaikki havainnot jäivät malliin. 

 

Logistinen regressiomalli antaa ymmärtää, että tuulivoiman paikalliseen hyväksyntään 

vaikuttaisivat merkittävästi vain odotukset tuulivoimahankkeen tuomasta muutoksesta 
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alueen ja koko maan talouselämälle. Työllistävät vaikutukset eivät saavuttaneet mal-

lissa tilastollista merkitsevyyttä, mikä oli varsin yllättävää, sillä työllisyysvaikutukset 

ovat olleet aiheen tutkimuksissa useimmin käsitelty tuulivoimahankkeisiin liittyvä talou-

dellinen hyöty. Mahdollisesti tuulivoimatuotannon vaikutus paikalliseen ja maanlaajui-

seen työllisyyteen vaikuttaakin jo malliin valittujen muuttujien kautta tai jotain muuta 

kautta tuulivoiman hyväksyntään, eikä siten saavuta merkitsevyyttä mallissa. Vaikka 

tunnusluvuilla mitattuna malli on hyvä, on siitä voinut jäädä pois muita, olennaisesti 

tuulivoiman paikalliseen hyväksyntään vaikuttavia muuttujia. Kirjallisuuskatsauksessa 

havaittiin, että vaikka odotetut taloudelliset vaikutukset usein ovat merkittävin tuulivoi-

man paikalliseen hyväksyntään vaikuttava tekijä, muitakin tekijöitä on. Aineistossa oli 

runsaasti mielipideväittämiä, jotka kuvasivat muun muassa käsityksiä tuulivoimaloiden 

aiheuttamista ympäristövaikutuksista, joiden ottaminen malliin voisi tuoda siihen moni-

puolisuutta. Koulutustason muuttujaa voisi yrittää muokata siten, että siitä saisi toimi-

van taustamuuttujan. Myös ikäryhmää voisi käyttää taustamuuttujana yhdistämällä 

luokkia keskenään. 

 

Logistinen regressio on erittäin herkkä multikollineaarisuudelle eli tilanteelle, jossa se-

littävät muuttujat korreloivat voimakkaasti keskenään ja malliin tulee valituksi vain sa-

maa puolta selitettävästä muuttujasta kuvaavia selittäjiä. Tämän tutkimiseksi tarkastel-

tiin vielä muuttujien korrelaatiomatriisia (Taulukko 8). Korrelaatiokertoimet ovat taulu-

kossa estimaatteja, jotka SAS tulosti logistisen regression yhteydessä, joten niihin tu-

lee suhtautua varovaisuudella. Vahvoja keskinäisiä korrelaatioita ei muuttujien välillä 

ole tässä nähtävissä. Useimmat muuttujista eivät korreloi keskenään juuri lainkaan. 
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Taulukko 8. Estimoitu korrelaatiomatriisi. 

 Vakio GENACY7 LOCACY11 BACKGR2 
BACKGR7 
(1-2 km) 

BACKGR7 
(5-10 km) 

Vakiotermi 1.0000      

GENACY7 -0.6657 1.0000     

LOCACY11 -0.5764 -0.0600 1.0000    

BACKGR2 (Mies) -0.4969 0.3592 -0.0007 1.0000   

BACKGR7 
(Max 2 km) 

0.1435 -0.3129 -0.0810 -0.2044 1.0000  

BACKGR7 

(Min 5 km) 

-0.3078 0.1247 -0.0187 0.1344 0.2464 1.0000 

 

 

Vahvimmin käsitystä hankealueen soveltuvuudesta suunnitellun kokoiseen tuulivoima-

tuotantoon ennustavat muuttujat ovat tässä mallissa odotukset tuulivoiman lisäämisen 

suotuisista vaikutuksista Suomen talouteen sekä suunnitellun tuulivoimahankkeen po-

sitiivisista vaikutuksista paikkakunnan taloustilanteeseen. 
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4. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ihmisten tuulivoimarakentamisesta odot-

tamat taloudelliset hyödyt ja haitat vaikuttavat tuulipuiston rakennushankkeen paikalli-

seen hyväksyntään. Vastausta tutkimuksen pääongelmaan haettiin neljän alatutkimus-

kysymyksen kautta. Ensimmäiseen alaongelmaan, ”Millaisia taloudellisia hyötyjä ja 

haittoja tuulivoimarakentamisesta voidaan odottaa yksilöille, paikallisyhteisöille ja yh-

teiskunnalle?” vastattiin kirjallisuuden pohjalta luvun 2 alussa. Keskeisimmäksi talou-

delliseksi hyödyksi, joka tuli usein kirjallisuudessa esille, nousi tuulivoimarakentamisen 

vaikutus työllisyyteen. Taloudellisina kustannuksina tutkimuksissa oli käsitelty muun 

muassa asuinkiinteistöjen arvon laskua ja negatiivista vaikutusta matkailun tuomiin tu-

loihin. 

 

Tutkimuksen toinen alaongelma käsitteli mekanismeja, joiden kautta muodostuu tuuli-

voimahankkeen kohtaama hyväksyntä tai vastustus. Tätä tutkittiin niin ikään kirjallisuu-

den pohjalta. Havaittiin, että odotetuilla taloudellisilla hyödyillä ja haitoilla on vaikutusta 

tuulivoiman hyväksyntään ja vastustukseen, mutta vaikutukset eivät ole suoria vaan 

välillisiä. Odotetut taloudelliset hyödyt ja kustannukset ovat merkittävä tekijä asenteen 

muotoutumisessa tuulivoimaa kohtaan. Hyväksyvä asenne saa aikaan aikomuksen hy-

väksyä myös paikallisen hankkeen, joka johtaa tuulivoimahankkeen paikalliseen hy-

väksyntään. Sama toimii myös vastustuksen suhteen. Tuulivoimasta odotettu taloudel-

linen hyöty voi vaikuttaa jopa siihen, millaisina tuuliturbiinien maisemavaikutukset näh-

dään ja vaikuttaa siten koko käsitykseen tuulivoimasta. 

 

Kolmantena alaongelmana oli tunnistaa käytössä olleesta kyselytutkimusaineistosta, 

millaisia käsityksiä hankealueen lähialueen asukkailla on tuulivoimahankkeen talou-

dellisista vaikutuksista. Havaittiin, että Paikkakunnalla X mielipiteet ovat voimakkaasti 

jakautuneet tuulivoimahankkeen suhteen: kyselyvastaukset eivät olleet normaalijakau-

tuneita mielipideväittämien osalta, vaan vastauksissa jyrkimmät kannat puolesta tai 

vastaan olivat korostuneempia. Odotettuja taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia kuvaa-

via muuttujia tunnistettiin viisi – näistä kaksi liittyi työllistymisvaikutuksiin, kaksi talous-

tilanteeseen yleisesti ja yksi kuvasi näkemyksiä tuulivoiman tuotantotuesta. 
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Neljänteen alaongelmaan vastattiin etsimällä logistisen regression avulla aineistosta 

selittäviä tekijöitä mielipiteelle hankealue Y:n soveltuvuudesta tuulipuistoksi. Enem-

mistö oli selkeästi tuulipuistoa vastaan, mikä tukee Aitkenin (2010) näkemystä, ettei 

tuulivoiman hyväksynnän tai vastustuksen yleisyyden suhteen tule tehdä automaattisia 

taustaoletuksia. Lopulta vain yleiset talousvaikutuksia kuvaavat muuttujat olivat kun-

nollisia selittäjiä mallissa. Odotetut positiiviset vaikutukset paikalliselle taloudelle sekä 

Suomen taloudelle vaikuttivat positiivisesti käsitykseen hankealueen soveltuvuudesta 

tuulipuistoksi. Lisäksi asuinetäisyys hankealueesta oli vaikuttava tekijä suhtautumi-

sessa tuulipuistohankkeeseen. Alle kahden kilometrin päässä Hankealue Y:stä asuvat 

suhtautuivat kriittisemmin tuulivoimahankkeeseen kuin 2-5 kilometrin päässä asuvat. 

Suhtautuminen hankkeeseen vaikuttaisi muuttuvan edelleen positiivisempaan suun-

taan etäisyyden kasvaessa, mutta tässä tutkimuksessa etäisyysmuuttujat yli 5 kilomet-

rin etäisyydelle eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Aiemmissa tutkimuksissa on ha-

vaittu yhteyksiä etäisyyksien tuulivoimaloista ja tuulivoima-asenteiden välillä (esim. 

Guo ym. 2015), joten tämän tutkimuksen tulos vahvistaa siltä osin aiempia. 

 

Edellä esitetyt alatutkimuskysymykset avaavat jokainen yhtä puolta tämän tutkimuksen 

pääongelmasta ”Miten odotetut taloudelliset hyödyt ja haitat vaikuttavat tuulivoimapro-

jektin paikalliseen hyväksyntään?”. Kirjallisuuden kautta kävi selville, että tuulivoima-

hankkeen hyväksyntään vaikuttavat monet eri tekijät ja useat mekanismit. Odotetut 

taloudelliset hyödyt ovat kuitenkin merkittävä tekijä paikallisen hyväksynnän syntymi-

sessä. Empiirisessä osassa tehty logistinen regressioanalyysi antoi tulokseksi, että 

paikallisen tuulivoimahankkeen hyväksyntään vaikuttivat eniten käsitykset tuulivoiman 

tuomasta yleisestä talouskasvusta sekä Suomen että Paikkakunta X:n tasolla. Kuvaan 

4 on hahmoteltu tämän tutkimuksen perusteella löydettyjä tuulivoiman paikalliseen hy-

väksyntään vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto sisälsi taloudellisia hyötyjä ja kustannuksia käsittele-

viä muuttujia rajoitetusti, ja siten tutkimuksen tulokset ovat sen suhteen voineet jäädä 

yksipuolisiksi. Aineistosta huomattiin myös, että kyselyyn vastaajien mielipiteet olivat 

voimakkaasti jakautuneet äärilaitoihin. Kyselyyn on saattanut alun perinkin vastata 

enimmäkseen se joukko, jolla on voimakkain mielipide tuulivoimahanketta kohtaan. Si-

ten vastauksissa voi olla hyvin voimakasta korrelaatiota muuttujien kesken: yksilöt, 
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jotka vastustavat paikallista tuulivoimahanketta, näkevät sekä hankkeessa että ylei-

sesti tuulivoimassa pelkkää negatiivista. Sama pätee todennäköisesti toisinpäin hank-

keen kannattajiin, mutta mielipidemuuttujien jakaumista erottuivat vahvimmin juuri kiel-

teiset näkemykset tuulivoimahankkeesta. 

 

 

 

Kuva 4. Tuulivoimahankkeen paikalliseen hyväksyntään vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jäi myös lukuisia muita tekijöitä, jotka voivat vai-

kuttaa tuulivoimahankkeen paikallisen hyväksynnän tai vastustuksen muodostumi-

seen. Siksi Kuvaan 4 on jätetty paikka myös näille tekijöille, jotka varmasti ovat ole-

massa mutta eivät tulleet tässä tutkimuksessa esille. Sama aineisto sisälsi runsaasti 

ei-taloudellisia tekijöitä, jotka ovat potentiaalisia selittäjiä tuulivoimahankkeen hyväk-

synnälle. Dataa jatkoanalyyseihin odotettujen taloudellisten vaikutusten syistä ja seu-

rauksista voi myös löytyä saman kyselytutkimusaineiston avoimista vastauksista. 

Tämä edellyttää jo erilaista tutkimusotetta. Kyselytutkimuksen toistaminen ja samojen 

analyysien tekeminen myöhempänä ajankohtana taas voi tuoda lisätietoa taloudellis-

ten odotusten ja hyväksynnän muutoksesta tuulipuistohankkeen eri vaiheissa. 

  

Kursivoidut tekijät vain kirjallisuudesta tunnistettuja 

+ / - vaikutuksen suunta 

Työllisyys 

Talouskasvu 

Odotukset taloudellisista 
hyödyistä ja kustannuk-

sista 

Tuulivoimahankkeen pai-

kallinen hyväksyntä 

Asenne 

Käsitykset 
tuotantotuesta 

Demografiset tekijät 
• sukupuoli (M +) 

• asuinetäisyys hankealu-
eesta (-) 

Muut asenteeseen ja 
hyväksyntään vaikutta-

vat tekijät 
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Liitteet 
 
Liitteissä käytetyt muuttujien SAS-lyhenteet: 
SUITAB11 Hyväksyntä 
BACKGR2 Sukupuoli 
BACKGR71 Etäisyys 
GENACY7 Yleinen talousvaikutus 
GENACY11 Suomen työllisyys 
GENACY14 Tuotantotuki 
LOCACY2 Paikallinen työllisyys 
LOCACY11 Paikallinen talousvaikutus 

 
Liite1: Likert-asteikollisten muuttujien jakaumat 
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Liite 2: Logistinen regressio, olennaisimmat SAS-tulosteet 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Deviance and Pearson Goodness-of-Fit Statis-

tics 

Criterion Value DF Value/DF Pr > ChiSq 

Deviance 85.3806 114 0.7490 0.9792 

Pearson 106.3090 114 0.9325 0.6833 

 

Number of unique profiles: 120 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Model Information 

Data Set WORK.SORTTEMPTABLESORTED 

Response Variable SUITAB11 

Number of Response Levels 2 

Model binary logit 

Optimization Technique Fisher's scoring 

Number of Observations Read 238 

Number of Observations Used 221 

Model Fit Statistics 

Criterion 

Intercept 

Only 

Intercept 

and Cova-

riates 

AIC 304.008 129.569 

SC 307.406 149.958 

-2 Log L 302.008 117.569 

R-Square 0.5659 Max-rescaled R-Square 0.7596 Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF 

Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq 

GENACY7 1 26.9937 <.0001 

LOCACY11 1 21.5807 <.0001 

BACKGR2 1 6.6690 0.0098 

BACKGR71 2 12.9284 0.0016 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq 

Likelihood Ratio 184.4389 5 <.0001 

Score 133.6683 5 <.0001 

Wald 53.5267 5 <.0001 
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Liite 3: Regressiomallin diagnostiikkakuviot

Influence Diagnostics
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Influence Diagnostics
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Influence Diagnostics
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Leverage Diagnostics

Ei, koska (perustelkaa alla)KylläSUITAB11

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

P
re

d
ic

te
d

 P
ro

b
a
b

il
it

y

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

C
I 

D
is

p
la

c
e
m

e
n

ts
 C

0

2

4

6

D
e
v

ia
n

c
e
 D

e
le

ti
o

n
 D

if
fe

re
n

c
e

0

5

10

15

20

25

C
h

i-
s
q

u
a
re

 D
e
le

ti
o

n
 D

if
fe

re
n

c
e

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125

Leverage

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125

Leverage


