Mielipiteitä meistä ja
vesivoimasta
Sidosryhmätutkimus 2020

Sisältö
› Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
› Tietoa vastaajista
› Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa
suomalaisten

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään

› mielipiteitä vesivoimasta sekä

› vastuullisuusohjelman ja viestinnän
kehittämisessä.

› Kemijoki Oy:n tunnettuutta ja näkemyksiä
yhtiön toiminnasta.

› Kemijoki Oy:n strategiatyössä sekä

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä
kyselynä 4. - 20.3.2020 YouGov Finlandin
kuluttajapaneelissa.
Tuloksia vertaillaan soveltuvin osin vuoden 2018
kyselyn tuloksiin.
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Tietoa vastaajista
Tutkimukseen vastasi iän (18v+), sukupuolen ja
asuinalueen mukaan edustavalla otoksella 1500
suomalaista.

30 % vastaajista on Uudeltamaalta, 22 % muualta
Etelä-Suomesta, 25 % Länsi-Suomesta sekä 23 %
Pohjois- ja Itä-Suomesta.

Tutkimuksen keskimääräinen virhemarginaali on
noin ±2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa 95
prosentin luottamustasolla.

Vastaajista 12 %:lla on *käyttöarvoa Kemijokeen,
7 %:lla Lieksanjokeen ja 14 %:lla Kymijokeen.

*Vastaaja asuu tai hänellä on lomapaikka joen rannalla ja/tai
vastaaja käyttää jokea aktiivisesti tai satunnaisesti vapaa-ajan
tarkoituksiin.
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Tutkimuksen tulokset

Päätulokset tiivistettynä
Suhtautuminen vesivoimaan

Kemijoki Oy:n tunnettuus

65 % suomalaisista suhtautuu
vesivoimaan erittäin positiivisesti tai
positiivisesti. Yhteensä 5 % suhtautuu
vesivoimaan negatiivisesti.

Joka neljäs suomalainen on tehnyt
yhteistyötä Kemijoki Oy:n kanssa,
seuraa yhtiön asioita tai tuntee
toimintaa.

Yhtiötä tuntevat kuvailevat Kemijoki
Oy:tä useimmin sanoin
Vastuullinen

Kotimainen tai suomalainen
Piittaamaton tai välinpitämätön tai
vastuuton

35 % suomalaisista lisäisi vesivoiman
tuotantoa ja 37 % pitää nykyistä tasoa
sopivana.

Luotettava
Positiivinen
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Kaksi kolmasosaa suhtautuu vesivoimaan positiivisesti
Millainen on suhtautumisesi vesivoimaan?
1%
2020 (N=1500)

19%

2018 (N=1008)

46%

20%

0%
Erittäin positiivinen
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27%

48%

20 %
Positiivinen

40 %
Neutraali

Negatiivinen
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23%

60 %

80 %

Erittäin negatiivinen

4% 3%

4% 4%
1%
100 %
En osaa sanoa
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Kolmasosa lisäisi vesivoiman tuotantoa ja kolmasosa
pitää nykyistä tasoa sopivana
Mikä seuraavista parhaiten kuvaa suhtautumistasi vesivoiman tuotantoon?

2020 (N=1500)

35%

2018 (N=1008)

37%

38%

0%

20 %

7%

37%

40 %

60 %

21%

7%

80 %

Vesivoiman tuotantoa pitäisi lisätä

Vesivoiman tuotanto on nyt sopivalla tasolla

Vesivoiman tuotantoa pitäisi vähentää

En osaa sanoa
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Vesivoima on ennen kaikkea uusiutuvaa ja
ilmastonmuutosta hillitsevää
Arvioi mielikuviasi vesivoimasta valitsemalla numero väliltä 1…4 sopivasta kohdasta sanaparien välissä
uusiutuva (1) - uusiutumaton (4)

60%

ilmastonmuutosta hillitsevä (1) - ilmastonmuutosta edistävä (4)

37%

vastuullinen (1) - vastuuton (4)

35%

28%

8% 4%

47%

13% 3%

46%

16%

4%

Suomen huoltovarmuudelle välttämätön (1) huoltovarmuudelle tarpeeton (4)

29%

50%

18%

4%

kustannustehokas (1) - kustannustehoton (4)

27%

51%

19%

3%

tulvia vähentävä (1) - tulvia lisäävä (4)

22%

ympäristön huomioiva (1) - ympäristöstä piittaamaton (4)

24%

maiseman kanssa sopusoinnussa (1) - maiseman pilaaja (4)
julkisesta rahasta riippumaton (1) - yhteiskunnan rahaa
tarvitseva (4)

24%

37%

10%

33%

34%
20 %

1

24%

43%

17%

0%
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49%

2

60 %

3

9%
13%

43%
40 %

6%

13%
80 %
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1=mielipide täysin vasemmanpuoleisen
sanan mukainen,
2=mielipide enemmän
vasemmanpuoleisen sanan mukainen,
3=mielipide enemmän oikeanpuoleisen
sanan mukainen,
4=mielipide täysin oikeanpuoleisen
sanan mukainen

100 %
11.6.2020
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Vesivoimalla on suuri merkitys etenkin säätövoimana
Kuinka suureksi arvioit vesivoiman merkityksen…?
muiden uusiutuvien, kuten tuulivoiman, käytön lisäämisen
mahdollistajana (säätövoimana, joka tuottaa sähköä, kun ei
tuule tai paista)

22%

sähkön toimitus- ja huoltovarmuudessa

15%

ilmastonmuutoksen hillinnässä

15%

0%

Erittäin suureksi

Melko suureksi
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49%

15% 2% 12%

50%

21%

46%

20 %

Melko pieneksi

40 %

23%

60 %

Erittäin pieneksi

3% 11%

5% 11%

80 %

100 %

En osaa sanoa
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Kemijoki Oy:tä kuvaillaan useimmin vastuulliseksi sekä
kotimaiseksi tai suomalaiseksi
Joka neljäs suomalainen katsoo
tuntevansa Kemijoki Oy:n toimintaa
vähintään hieman tai on seurannut yhtiön
asioita. Lisäksi lähes puolet suomalaisista
on kuullut Kemijoki Oy:n nimen.
Parhaiten tietoa Kemijoki Oy:n
toiminnasta suomalaiset saavat
sanomalehdistä sekä yhtiön verkkosivuilta
ja sosiaalisen median kanavista.
Millainen mielikuva sinulla on Kemijoki Oy:stä? Kuvaile muutamin
adjektiivein. Kysymys esitettiin niille, jotka tunsivat Kemijoki Oy:n toimintaa
vähintään hieman. Mitä kookkaampana sana näyttäytyy viereisessä
sanapilvessä, sitä useammin kyseinen sana on esiintynyt vastauksissa.
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Kemijoki Oy täyttää hyvin tehtävänsä vesivoiman
tuottajana
Arvioi miten onnistuneiksi koet seuraavat tekijät Kemijoki Oy:n toiminnassa
Kemijoki Oy täyttää tehtävänsä vesivoiman tuottajana

19%

Kemijoki Oy:n henkilöstö on asiantuntevaa

16%

Kemijoki Oy huomioi toiminnassaan turvallisuusnäkökohdat

14%

Kemijoki Oy:n toiminta on kustannustehokasta

14%

Kemijoki Oy on pitkäjänteisesti kehittyvä organisaatio

13%

Kemijoki Oy:n työnantajamaine on hyvä

Kemijoki Oy:n viestintä on aktiivista ja avointa

7%
5%
0%

Onnistunut erittäin hyvin

Onnistunut melko hyvin
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26%

44%
46%

42%

31%

29%
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6% 2%
5%2%
8% 4%
8% 3%

38%

31%

Onnistunut kohtalaisesti

32%

43%

33%

20 %

5%2%

36%

37%

40 %

16%
18%

40%

Onnistunut melko huonosti

6%
13%

19%
60 %

4%2%

33%

37%

39%

9%

Kemijoki Oy tekee yhteistyötä toimialueidensa asukkaiden ja yritysten… 7%
Kemijoki Oy huomioi toiminnassaan ympäristöasiat

50%

80 %

7%
100 %

Onnistunut erittäin huonosti
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Avoin palaute
Miten Kemijoki Oy:n toimintaa pitäisi kehittää, missä yhtiö on onnistunut?
Olette onnistuneet

Mainettaan parempi.
Verrattuna entisaikaan yhtiön
toiminta on nyt läpinäkyvämpää

Pienet voimalat on purettava pois ja joet
kunnostettava. Suuriin voimaloihin on
rakennettava toimivat kalatiet. Yhtiön on
rahoitettava jokien ennallistamista ja
kalaistutuksia.

Vaikka ymmärrän vesivoiman olevan
"päästötöntä" energiantuotantoa, niin
Sierilän hanketta en kannata. Se ei taida
olla erityisen kannattava liiketaloudellisesti
ja se aiheuttaa luonnolle haittaa, lähinnä
lohikaloille. Tätä tuskin voidaan välttää,
vaikka kuinka vastuullisuudella sitä pestään.
Lisäksi padon rakentaminen heikentää
mahdollisuuksia kehittää
matkailuliiketoimintaa.
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Lohikalojen kutureittien parantaminen
vielä paremmaksi. Sähkön
toimitusvarmuus on erinomainen.

Kalateiden rakentaminen
ei ole koko joen mitalta
tapahtunut.
Vaelluskala ratkaisujen jatkuva
seuranta ja kehittäminen.
Luonnon kanssa toimiminen
jatkuvasti vastuullisesti on uusi
trendi. Olette hyvällä tiellä.

Toimivat lohiportaat edelleen
tekemättä. Ruotsissa ja Norjassa se
onnistuu, mutta ei Kemijoki Oy:ssä.
Hävetkää.

Tehkää ne kalaportaat
välittömästi
Lohen palauttamisen
edistäminen parantaisi
imago kuvaa.
Hyvä, että olette
olemassa
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Kemijoki Oy:n toimintaa on kehitettävä,
turhanpäiväisestä ja ajattelemattomasta
vastustuksesta huolimatta. Suomi ei voi
olla riippuvainen tuontisähköstä,
omavaraisuutta on lisättävä
huomattavasti!
Lisää vesivoimaloita asutukset ja
luonto huomioiden
Joka puroa ei kannata
valjastaa sähkön tuotantoon

Jos Lapissa vielä tulee
kiistoja allasrakentamisesta,
antakaa periksi.

Vanhan
koskirosvomentaliteetin
voisi jo unohtaa
sekä haudata
Vuotos-hanke
lopullisesti.
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Lisätietoja
Tarja Zitting-Huttula
Johtaja, yhteiskuntasuhteet
tarja.zitting-huttula@kemijoki.fi

