
Suomalaisten kuluttajien  
näkemyksiä kotimaisista 

polttoaineista 



BIOENERGIA RY 



JÄSENISTÖMME 

•  Bioenergia	  ry:ssä	  on	  mukana	  valtaosa	  alan	  merki4ävistä	  toimijoista	  

•  Tällä	  hetkellä	  yhteensä	  130	  toimijaa	  tai	  yritystä,	  kasvuvauh<	  kova	  

•  Yli	  70	  jäsenyritysten	  asiantun<jaa	  mukana	  yhdistyksen	  työssä	  eri	  
valiokun<en	  ja	  työryhmien	  kau4a	  

	  



LAAJAPOHJAINEN HALLITUS 

• 	  Hallituksen	  puheenjohtajana	  Esa	  Lindholm,	  Kuopion	  Energia	  

• 	  Hannu	  Alarautalah<,	  Metsä	  Group	  
	  
• 	  Simo	  Jaakkola,	  Koneyri4äjien	  lii4o	  ry	  
	  
• 	  Antero	  Jännes,	  Gasum	  Oy	  
	  
• 	  Heikki	  Karppimaa,	  Turveruukki	  Oy	  
	  
• 	  Pe4eri	  Korpioja,	  Ariterm	  Oy	  
	  
• 	  Ilpo	  MaNla,	  MTK	  ry	  

• 	  Juha	  Naukkarinen,	  Energiateollisuus	  ry	  
	  
• 	  Ville	  Kopra,	  Versowood	  Oy	  
	  
• 	  Tuomo	  Turunen,	  Metsäpalvelu	  Tuomo	  
Turunen	  
	  
• 	  Rami	  Vuola,	  EPV	  Energia	  Oy	  
	  
• 	  Tomi	  Yli-‐Kyyny,	  Vapo	  Oy	  



TOIMISTON HENKILÖSTÖ 

Toimitusjohtaja	  Jyrki	  Peisa,	  OTM,	  toimi	  aikaisemmin	  pääministeri	  Mari	  Kiviniemen	  talouspoliiNsena	  neuvonantajana	  
sekä	  elinkeinoministeri	  Mauri	  Pekkarisen	  erityisavustajana.	  Viimeksi	  hän	  on	  työskennellyt	  Keskustan	  eduskuntaryhmän	  
talouspoliiNsena	  sihteerinä.	  	  

Toimialapäällikkö	  Tage	  Fredrikssonin,	  MMM,	  vastuualueina	  ovat	  puuenergia	  ja	  bionesteet	  ja	  -‐kaasu.	  
Fredriksson	  on	  toiminut	  aiemmin	  muun	  muassa	  Puuenergiayhdistys	  ry:n	  toiminnanjohtajana	  sekä	  
Metsätalouden	  kehi4ämiskeskus	  Tapiossa	  yksikön	  päällikkönä.	  

Toimialapäällikkö	  Hannes	  Tuohiniityn,	  agrologi,	  AMK,	  vastuualueina	  ovat	  pelleN	  ja	  pienkäy4ö	  sekä	  
lämpöyri4äjyys.	  Hän	  on	  aiemmin	  työskennellyt	  muun	  muassa	  Suomen	  PelleNenergiayhdistys	  ry:n	  
toiminnanjohtajana	  sekä	  aluepäällikkönä	  Suomen	  PelleNlämmitys	  Oy:ssä.	  

Aluepäällikkö	  Hannu	  Salon,	  MMM,	  vastuualueena	  on	  turve.	  Hän	  on	  aiemmin	  toiminut	  muun	  muassa	  
järjestöpäällikkönä	  Turveteollisuusliitossa.	  

Vies<ntäjohtaja	  Miia	  Eloranta,	  VTM,	  on	  aiemmin	  toiminut	  muun	  muassa	  vies<ntätoimiston	  vetäjänä	  
Soprano	  Oyj:ssä	  sekä	  erilaisissa	  vies<ntätehtävissä	  mm.	  Suomen	  Messuilla	  ja	  Turun	  yliopistossa.	  

Turpeen	  toimialapäällikkö	  Jouko	  Rämö,	  DI,	  on	  aiemmin	  työskennellyt	  Pohjolan	  Voiman	  energia-‐	  ja	  
ilmastopoli<ikan	  johtavana	  asiantun<jana	  sekä	  energia-‐alan	  tehtävissä	  Teollisuuden	  Energialiitossa	  ja	  
VTT:llä..	  



SUOMALAISTEN MIELIPITEITÄ 
TURPEESTA TAMMIKUUSSA 2013 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Toteutetaan nykyisen lainsäädännön
velvoittamalla tavalla

Suunnataan ainoastaan luontoarvonsa
menettäneille, ojitetuille turvemaille ja

vesien käsittely toteutetaan siten, että se
ei heikennä turvemaiden läheisten

vesistöjen tilaa ja lisäksi
vesistövaikutusten seurantaa

tehostetaan.

SUHTAUTUMINEN TURVETUOTANTOON, JOS  SE... (%), n=4.313

Kannattaa täysin Kannattaa jossain määrin
Ei osaa / halua sanoa Vastustaa jossain määrin
Vastustaa vahvasti
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Omavaraisuus/huoltovarmuus eli
energialähteen saatavuus

Työllisyysvaikutukset Suomessa

Käytettävän energialähteen kotimaisuus

Päästöttömyys (ilmasto)

Päästöttömyys (vesistöt)

Kustannustehokkuus

Muu

Ei mikään edellisistä

En osaa sanoa

TÄRKEIMMÄT ASIAT ENERGIANTUOTANNOSSA YLEENSÄ 
(% kolme tärkeimpänä pidettyä)

Haluaa lisätä turvetuotantoa
Haluaa vähentää turvetuotantoa
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Mikäli se voidaan toteuttaa aiheuttamatta
huomattavaa haittaa ihmisille tai arvokkaille

luontokohteille

Mikäli siitä aiheutuvat haitat todetaan
pienemmiksi kuin muista energiamuodoista

aiheutuvat haitat

Mikäli voidaan taata, että turvetuotannon
lisääminen on taloudellisesti merkittävästi

parempi vaihtoehto kuin muiden uusiutuvien
energiamuotojen lisääminen

Jos jokin muu edellytys toteutuisi

Ei voi hyväksyä turvetuotannon lisäämistä
millään ehdoilla

Ei osaa sanoa

EDELLYTYKSET, JOIDEN TOTEUTUESSA VOISI HYVÄKSYÄ 
TURVETUOTANNON LISÄÄMISEN (%)

Haluaa lisätä turvetuotantoa

Haluaa vähentää turvetuotantoa



17,6

31,8
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12,3

15,6

15,0
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Puun ja muun bioenergian osuus Suomen
energiankulutuksesta kokonaisuudessaan
Puun ja muun bioenergian toivottu osuus

Suomen energiankulutuksesta
kokonaisuudessaan

Turpeen osuus Suomen
energiankulutuksesta kokonaisuudessaan

Turpeen toivottu osuus Suomen
energiankulutuksesta kokonaisuudessaan

Turvetuotantoon käytettävien soiden osuus
kaikista Suomen soista

Turvetuotantoon käytettävien soiden
toivottu osuus kaikista Suomen soista

KÄSITYKSET ERÄISTÄ ENERGIAAN LIITTYVISTÄ SEIKOISTA, 
n=4.313



Luuloista tietoon 

 ”Suomalaiset uskovat, että turvetuotantoon käytettävien 
soiden osuus kaikista Suomen soista on 15,6 %” 

 
 
 
 
 

Miten tämä vaikuttaa poliittisiin päätöksentekijöihin? 

TODELLISUUS:	  0,6	  %	  



Maakunnalliset erot 

•  Kun kysyttiin, pitäisikö turvetuotantoa lisätä vai vähentää: 
•  myönteisimpiä maakuntia (selkeästi yli keskiarvon) 

turpeelle olivat Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo 

•  kielteisimpiä puolestaan (selkeästi alle keskiarvon) 
Kymenlaakso, Uusimaa ja Keski-Suomi 



Toiminta 

  
”Suurin osa suomalaisista hyväksyy 
turpeen jos vesienkäsittely laitetaan 

kuntoon” 



Vaikuttavia trendejä 

•  Turpeessa aloite ympäristöpuolella 
•  Ei kovinkaan monia turpeeseen liittyviä instituutiota 
•  Vesistöseikat koskevat potentiaalisesti miljoonaa 

suomalaista 
•   Puun osalta EU:n suuntaan 

•  Metsäenergia ei samalla tavalla merkittävä isoissa 
jäsenmaissa 

•  Luonnonsäilyttäminen vahva motiivi 
•  Kaupungistuminen 

•  Elinkeinot muualla, vapaa-aikaan liittyvät arvot 
vahvempia 


