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Kyselytutkimus

• Kyselytutkimus on tehty Webropol-työkalulla.

• Kysymyksiä oli 23 kappaletta.

• Tulosten analysointi tehtiin Webropol Analytics-
työkalun avulla.

• Korrelaatioita ja relaatiota tutkittiin eri kysymysten 
välillä, taustamuuttujina käytettiin luokittelevia 
kysymyksiä, joita oli neljä kappaletta.

• Vastauksien määrä oli 865 kpl, kysely lähetettiin 
11678 henkilön sähköpostiosoitteeseen.



Vastaajan ikä?

Vastaajien määrä: 863
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Kyselyn vastaajan ammatillinen tai koulutuksellinen tausta?

Vastaajien määrä: 864
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Vastaajalla on elinkeinon, ammatin tai kiinteistön omistuksen 

vuoksi mahdollisuus tehdä valintoja uusiutuvan energian tai 

bioenergian hyödyntämiseen liittyen, koska olen… ?

Vastaajien määrä: 865
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Oletteko osallistunut Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen 
tilaisuuksiin ja tapahtumiin?

Vastaajien määrä: 864



Osallistuminen hankkeen tapahtumiin, ikä taustamuuttujana

Oletteko osallistunut Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen tilaisuuksiin ja 

tapahtumiin?  

Vastaajien määrä: 864



Onko Metsäkeskuksen uusiutuvan energian tai bioenergian 

hyödyntämiseen liittyvällä koulutuksella ja neuvonnalla teidän 

mielestänne jatkossa tarvetta Pirkanmaalla?
Vastaajien määrä: 854
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Onko hankkeelle tarvetta jatkossa, osallistuminen taustamuuttujana

Vastaajien määrä: 854

Onko Metsäkeskuksen uusiutuvan energian tai bioenergian hyödyntämiseen 

liittyvällä koulutuksella ja neuvonnalla teidän mielestänne jatkossa tarvetta 
Pirkanmaalla?



Onko hankkeelle tarvetta jatkossa, ikä taustamuuttujana

Onko Metsäkeskuksen uusiutuvan energian tai bioenergian hyödyntämiseen 

liittyvällä koulutuksella ja neuvonnalla teidän mielestänne jatkossa tarvetta 

Pirkanmaalla?

Vastaajien 

määrä: 854



Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen arviointi. Minkä arvosanan 

annat? 1 huono - 2 tyydyttävä - 3 hyvä - 4 kiitettävä -

5 erinomainen

Vastaajien määrä: 865
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Hankkeen arviointi, osallistuminen taustamuuttujana

1 huono - 2 tyydyttävä - 3 hyvä - 4 kiitettävä - 5 erinomainen (Biobisnestä 

Pirkanmaalle hankkeen arviointi. Minkä arvosanan annat?)

Vastaajien määrä: 865

Huono Hyvä Kiitettävä



Oletteko investoineet uusiutuvan energian tai bioenergian 

hyödyntämiseen vuosien 2016-2020 aikana?

Vastaajien määrä: 727
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Investoinnit hankkeen aikana, taustamuuttujana osallistuminen

Oletteko investoineet uusiutuvan energian tai bioenergian hyödyntämiseen 
vuosien 2016-2020 aikana?

Vastaajien määrä: 727



Oletteko harkinneet investoida uusiutuvan energian tai 

bioenergian tuotantoon lähivuosien aikana?
Vastaajien määrä: 845
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Tulevaisuuden investoinnit, taustamuuttujana osallistuminen

Oletteko harkinneet investoida uusiutuvan energian tai bioenergian tuotantoon 
lähivuosien aikana?

Vastaajien määrä: 845



Mikä energian käytössä merkitsee teille eniten? Vaihtoehdot 

asetetaan tärkeysjärjestykseen, aloittamalla tärkeimmästä 

numero 1 ja edetään vähiten tärkeään numeroon 6.

Vastaajien määrä: 841
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Minkä kokoisen kiinteistön lämmittämiseen tai muuhun energian tuotantoon olette 

uusiutuvaa energiaa tai bioenergiaa käyttäneet?

Vastaajien määrä: 862
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Kirjallinen palaute kyselytutkimus

Mistä halutaan tietää enemmän:

• Aurinkoenergian hyödyntäminen

• Biokaasun tuottaminen maatiloilla

• Energiapuun korjuu ja hakkeen käyttö energiaksi

• Maalämmön tuottaminen

• Kustannuslaskenta ja vertailu eri uusiutuvien 

energiamuotojen välillä



Palaute yhteistyökumppaneilta

Hankeen kehittämiskohteet:

• Hankkeeseen osallistuneiden yritysten 

liiketoiminnan- ja palveluiden kehittämistarpeet

• Innovatiivisuuden ja uusien mahdollisuuksien 

edistäminen biokaasun tuotannossa

• Yritysten aktivointi osallistumaan tilaisuuksiin

• Some-näkyvyys ja nuorten tavoittaminen



Hankeen voidaan todeta saavuttaneen päästövähennystavoitteet 

kohderyhmässä, jotka vuonna 2015 oli tavoitteena. Pirkanmaan maakunnan 

tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosenttia vuoden 

1990 tasosta vuoteen 2040 mennessä (tavoitteet vuonna 2015).

Kohderyhmän uusiutuvan- ja bioenergian lähtötason oletettiin olleen 

keskimäärin 25 prosenttia vuonna 2015. 

Kohderyhmän lähtötasoon lisätään 33 prosentin tekemät investoinnit 

hankkeen aikana, vuosina 2016-2020, päästään yli 40 prosentin 

tavoitetason.

Tavoitetaso ylittyy vaikka 33 prosentin toteutuneet investoinnit olisivat vain 

puolittaneet kyseisten vastaajien päästöt eli todellinen päästövähennys olisi 

tällöin 16,5 prosenttia. 

Tällöin päästään 41,5 prosentin tasolle päästövähennyksissä.

Päästövähennystavoitteet



Päästövähennystavoitteet

Tällä hetkellä voimassa olevan Pirkanmaan ilmasto- ja energia strategian 

mukaan kasvihuonekaasupäästötavoite on 60 prosentin vähennys vuodesta 

1990 vuoteen 2040 ja 50 prosenttia kulutetusta energiasta tuotetaan 

uusiutuvilla. 

Tavoitteeseen voidaan päästä, jos suunnitellut investoinnit toteutuvat 

täysimääräisesti, 45 prosentin tasolla.

Tässä voidaan käyttää samaa olettamaa, jossa toteutuneiden investointien 

päästövähennys on vain puolet eli 22,5 prosenttia vastaajien päästöistä. 

Tällöin päästään 64 prosentin tasolle päästövähennyksissä.

Hinku-verkoston tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 

2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii 

vielä lisää toimenpiteitä hankkeen kohderyhmältä. Pelkästään liikenne 

aiheuttaa keskimäärin 20 prosentin päästöt.



Hanke on herättänyt paljon mielenkiintoa ja mielipiteitä korkean 

palauteaktiivisuuden perusteella 865 vastausta 7,4 % otos 11678 

lähetettyä kyselyä sähköpostilla.

Hanke sai keskimäärin arvosanan 3, joka vastaa arvosanana hyvää.

Suurin osa toivoi hankkeelle jatkoa 82 % kyselyn vastaajista.

Palaute yhteistyökumppaneilta on ollut pääasiassa positiivista, biokaasun 

näkyvyyteen ei oltu täysin tyytyväisiä.

Hanke on lisännyt tietoa, näkyvyyttä ja investointeja bioenergiaan ja 

uusiutuvaan energiaan Pirkanmaalla.

Puupohjaisen energian tuotantoon oli investoitu eniten hankkeen aikana.

Aurinkoenergia kiinnostaa eniten tulevien vuosien investointikohteena.

Yhteenveto



Kiitos!
ari.kallioinen@tuni.fi

https://fi.linkedin.com/in/arikallioinen
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