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1 Liikennebiokaasun edelläkävijä 

Opinnäytetyön aiheena olevat biokaasukäyttöiset jätteenkeräysautot ovat 

ensimmäisiä Suomessa. Sihvari Oy on korpilahtelaislähtöinen perheyritys, joka on 

laajentanut toimintaansa mm. Kuopioon ja Vantaalle. Biokaasuautot hankittiin, koska 

uudistuvan energian käyttö oli yhtenä valintaperusteena Jyväskylän kaupungin 

jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa. Biokaasuautot ajavat Jyväskylän kaupungin 

alueella.  

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, johon sisältyi 

biokaasuautojen käyttöönoton viestinnän suunnittelu (ks. liitteet 1-2) sekä sähköinen 

kyselytutkimus (ks. liitteet 3-4) autojen käyttöönoton vaikutuksista yritysmielikuvaan. 

Koska biokaasuautojen käyttöönotto on tuntuva investointi, haluttiin niiden 

mielikuvahyödyt selvittää ja uudet myyntiargumentit valjastaa markkinointikäyttöön. 

Aihe valikoitui opinnäytetyön aiheeksi työn tekijän vahvuuksien perusteella. Aiemmin 

hankitun markkinointi- ja viestintäalan osaamisen yhdistäminen biotalous-

painotteisiin luonnonvara-alan opintoihin oli ihanteellinen tilanne sekä 

toimeksiantajalle että opiskelijalle.  

Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto liittyy kiinteästi 

Mustankorkean jäteasemalle rakennettuun biokaasulaitokseen ja biokaasun 

tankkauspisteeseen. Biokaasukäyttöiset jäteautot keräävät biojätteen, josta 

valmistuu niiden käyttöön polttoainetta. Mustankorkean biokaasulaitoksen 

toteuttaminen on yksi Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustavoittesta. 

2 Tutkimusasetelma 

2.1 Opinnäytetyön tavoitteet 

Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttönöoton viestinnän tavoitteena oli 

valtakunnallisen tiedottamisen lisäksi vahvistaa Sihvari Oy:n yritysmielikuvaa 

kehittyvänä ja ympäristöystävällisenä jätehuoltoyhtiönä. Viestinnällä tavoiteltiin 

nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita sekä suurta yleisöä. Biokaasukäyttöisten 

jäteautojen markkinoille tuleminen oli mielenkiintoinen uutinen jo sen uutuusarvon 
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vuoksi. Oli myös mielenkiintoista selvittää, onko autojen käyttöönotolla vaikutusta 

yritysmielikuvaan ja millaisia vaikutukset ovat. Sihvari Oy hakee toiminnalleen 

valtakunnallista kasvua, jonka tueksi tavoiteltiin uusia myyntiargumentteja. 

Kampanjan tavoitteena ei ollut markkinoida biokaasukäyttöisiä jäteautoja muille 

asiakkaille, koska ensivaiheessa aloittavat kolme autoa oli jo varattu tietylle toiminta-

alueelle. 

2.2 Tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmät 

2.2.1 Toimintatutkimus 

Todellista elämää kuvaavissa tutkimuksissa käytetään lähtökohtana kvalitatiivista eli 

laadullista tutkimusta (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 161). Toiminta-

tutkimukseksi kutsutaan tutkimusstrategiaa, jonka tarkoituksena on vaikuttaa 

tutkimuskohteeseen, sen toimintaan tai ympäristöön niitä kehittävästi ja 

parantavasti (Toimintatutkimus 2015). Jyväskylän ammattikorkeakoulun ohjeen 

(Liukko 2012) mukaan toiminnallinen kehittämistyö muodostuu yleensä kahdesta 

osasta: kehitettävästä tuotteesta tai tapahtumasta sekä prosessia kuvailevasta 

kirjallisesta raportista.  

Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin tiedote medialle, asiakas/sidosryhmille 

sekä henkilökunnalle. (ks. liitteet 1 ja 2). Tiedotteiden tavoitteena oli viestiä 

biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotosta, jotta voitiin tutkia käyttöönoton 

vaikutuksia yritysmielikuvan.  

2.2.2 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus (ks. liite 4) viestinnän vaikutuksista yritysmielikuvaan toteutettiin 

Sihvari Oy:n nykyisille sekä potentiaalisille asiakkaille Webropol-verkkokyselynä 

yrityksen oman sähköpostirekisterin pohjalta. Kyselykutsu lähetettiin 3000 

sähköpostiosoitteeseen. 

Kysely on yksi aineistonkeruun perusmenetelmistä. Standardoidussa kyselyssä asiaa 

kysytään jokaiselta vastaajalta juuri samalla tavalla. Kyselytutkimuksella on helppo 
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kerätä laaja aineisto, mutta toisaalta aineisto ei ole kovin syvällinen eikä tutkimuksia 

pidetä teoreettisesti laadukkaina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 192-193, 195.) 

Tutkimus haluttiin pitää tiiviinä ja selkänä. Avoimia kysymyksiä ei käytetty. 

Kyselylomakkeessa noudatettiin periaatteita, että kysymykset ovat selkeitä, 

yksityiskohtaisia ja lyhyitä. (Hirsjärvi ym. 2009, 202.) 

3 Tietoperusta 

Työkäytössä olevien biokaasukäyttöisten autojen tai bussien vaikutuksesta yritysmie-

likuvaan Suomessa ei ole tarkkaa, aiemmin tutkittua tietoa. Lappeenrannan teknilli-

sessä yliopistossa tehdyssä diplomityössä ”Kaasukäyttöisen jäteauton toiminnan tut-

kiminen ja soveltuvuuden selvittäminen pääkaupunkiseudun jätteenkuljetuksiin” 

(Kokki 2006) on todettu, että kaasukäyttöisten jäteautojen käytöllä on positiivinen 

vaikutus yritysmielikuvaan.  

3.1 Biokaasu 

3.1.1 Liikennebiokaasu 

Hapettomissa olosuhteissa hajoavasta biomassasta syntyy biokaasua. Biokaasulaitok-

sessa tuotettava kaasu koostuu pääosin metaanista ja hiilidioksidista. Biometaanista 

ei aiheudu hiukkaspäästöjä, joten sen käyttö on tehokas tapa vähentää hiilidioksidi-

päästöjä liikenteessä. Biokaasun hyötysuhde on korkea, ja se on puhtaampi ja ener-

giasisällöltään parempi kuin bensiini tai diesel. (Mitä on biokaasu? n.d.) 

Biokaasulaitoksessa jätteet muuntuvat biokaasuksi, lämpö- ja sähköenergiaksi ja or-

gaanisiksi lannoitteiksi (ks. kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Biokaasulaitoksen toiminta (Biokaasulaitos ja kiertotalous 2016) 

 

Yksi matalapäästöisen liikennejärjestelmän edellytyksistä on jätteen, kuten jäteve-

den, kiinteän kunnallisen biojätteen sekä puujätteen hyödyntäminen biokaasutuo-

tannossa. Näiden raaka-aineiden kokonaispäästöt ja ympäristökuormitus ovat hyvin 

matalat verrattuna energiakasvipohjaisiin polttoaineisiin. Biojätteistä tuotetaan bio-

kaasua (CBG ja LBG) ja synteettistä biodieseliä. Puujätteestä tuotetaan synteettistä 

biokaasua, bio-dimetyylieetteriä, synteettistä biodieseliä ja etanolia. (Lampinen 

2015, 6.) 

Ruotsissa olemassa olevien lakien ja lakiehdotuksien pohjalta liikennebiopolttoaineet 

on jaoteltu viiteen kategoriaan ympäristölaadun perusteella: 

1. Biojätepohjaiset polttoaineet, kun ravinteet on kierrätetty 
2. Muut jätepohjaiset biopolttoaineet 
3. Energiakasvipohjaiset polttoaineet lignoselluloosalähteistä 
4. Muut energiakasvipohjaiset polttoaineet, jotka täyttävät kestävyy-

den kriteerit 
5. Biopolttoaineet, jotka eivät täytä EU:n uudistuvan energian direktii-

vin kestävyyden kriteereitä. (Lampinen 2015, 47.) 
 

Uusitalo, Soukka, Horttanainen, Niskanen ja Havukainen (2013) vertasivat tutkimuk-

sessaan kasvihuonekaasujen määrän vähenemistä ja kannattavuutta kolmen skenaa-

rion kesken: 
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Skenaario 1: kaasumoottoreilla tuotetaan sähköä sähköautoihin 

Skenaario 2: kaikki käytettävä bensiini ja diesel korvataan liikennebiokaasulla kaasu-
käyttöisissä autoissa 

Skenaario 3: osa bensiinistä ja dieselistä korvataan biokaasulla tuotetulla sähköllä 
CHP-laitoksella. (Uusitalo, Soukka, Horttanainen, Niskanen & Havukainen 2013.) 

Tutkimuksessa selvisi, että investointien takaisinmaksu aika oli kaikkein lyhin, kun 
bensiini ja diesel korvattiin kokonaan biokaasulla. Vertailu näkyy kuviossa 2. (Uusitalo 
ym. 2013.) 

 

 

Kuvio 2. Eri investointien takaisinmaksuajat (Uusitalo ym. 2013) 

 

Uusitalon ym. (2013) tutkimuksessa hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannatta-

vuus laskettiin jakamalla nettotulo vähentyneen hiilidioksidipäästön määrällä. Tu-

lokseksi saatiin kustannus tai tulo per hiilidioksiditonni. Kuviossa 3 näkyy, että ske-

naariolla 2 on selkeästi paras tuotto per vähentynyt hiilidioksiditonni.  

Tutkimuksen uusi löydös on, että biokaasuauto on kilpailukykyinen sähköautoon ver-

rattuna. Tämä koskee varsinkin raskaita ajoneuvoja, joihin ei ole saatavilla sähköau-

totekniikkaa.  (Uusitalo ym. 2013.) 
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Kuvio 3. Skenaarioiden kannattavuusvertailu (Uusitalo ym. 2013) 

 

Suomessa on laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä: ”lain tarkoi-

tuksena on edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn kor-

vaamiseksi liikenteessä.” Laissa määritellään biopolttoaineiden sisältö, laatuvaati-

mukset sekä jakelijoiden toiminta. (L13.4.2007/446.) 

3.1.2 Liikennebiokaasu ja kasvihuonekaasupäästöt 

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan alentaa vähentämällä ajoneuvojen 

määrää, ajettuja kilometrejä tai tehostamalla ajoneuvojen energiatehokkuutta. Koska 

näillä toimilla ei päästä kokonaispäästöjen alentamiseen, on syytä kiinnittää huo-

miota energiantuotannon ja -käytön aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin. (Uusi-

talo 2014, 15-16.) 

Myös biopohjaisissa polttoaineissa on kestävän kehityksen haasteita. Ympäristönäkö-

kulmasta kestävyyden rajat on ylitetty globaalisti jo ilmastonmuutoksen, luonnon 

monimuotoisuuden supistumisen ja typen kierron osalta. Viljellyn biomassatuotan-

non haasteita ovat maankäytön muutokset, maan viljavuuden heikkeneminen, maan 

tiivistyminen, monimuotoisuuden väheneminen sekä muut maahan ja veteen kohdis-

tuvat vaikutukset. Käyttämällä jätettä biopolttoaineen raaka-aineena, maan käyttöön 

liittyviä haasteita ei ole. (Uusitalo 2014, 20.)  
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Biokaasua voidaan tuottaa erilaisista orgaanisista raaka-aineista, joiden biometaanin 

tuottokyky vaihtelee (ks. kuvio 4). Eri raaka-aineita voidaan käyttää myös sekoituk-

sena. (Uusitalo 2014, 29.) 

 

Kuvio 4. Eri raaka-aineiden biometaanin tuottokyky (Uusitalo 2014, 29) 

 

Biokaasuautoilun yleistymistä rajoittanee eniten kaasukäyttöisen auton hankinta- ja 

ylläpitokustannukset. Hankintaan kohdistuva tukijärjestelmä voisi johtaa nopeaan lii-

kennebiokaasun käytön lisääntymiseen ja tuottaa merkittävää hyötyä sekä taloudelli-

sesti että ympäristönäkökulmasta. (Uusitalo 2014, 49.) 

Kun verrataan jätevesilietteestä, kasvatetusta biomassasta ja biojätteestä tuotettua 

biokaasua, ovat kasvihuonekaasupäästöt alhaisimmat, kun raaka-aineena käytetään 

biojätettä (ks. kuvio 5). Suurimmat päästöt aiheutuvat mädätyksestä, biokaasun tuo-

tantovaiheesta sekä biojätteen keräilystä ja kuljetuksesta. (Uusitalo 2014, 106.) 

 

Kuvio 5. Eri polttoaineiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöjen määrät 
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3.1.3 Biokaasu ja kunnallinen päätöksenteko 

Kuntien menettelytavat ovat suurin vaikutin ympäristönsuojelussa. Kunnallisten yri-

tysten hankinta- ja omistuspolitiikka ovat tärkeitä työkaluja uusituvan energian lii-

kennekäytön teknologioiden markkinakehityksessä. (Lampinen 2015, 4-5.) Biokaasu 

on selkein esimerkki kunnallisesta mahdollisuudesta, kun kunnat hallinnoivat sekä 

biokaasun lähdettä, biojätettä, että suurta määrää liikennettä. Kunnat voivat luoda 

siis sekä kysyntää että tarjontaa paikallisesti. Kunnat vastaavat biojätteen käsittelystä 

ja voivat käyttää sen liikennebiokaasun tuotantoon. Kunnat voivat myös valita omien 

ajoneuvojensa, esim. bussien ja jäteautojen, käyttöön paikallisen polttoaineen. Kun-

nat voivat siis muodostaa itsenäisesti paikalliset, eristetyt polttoainemarkkinat. (Lam-

pinen 2015, 27.) 

Uusiutuvan energian liikennekäytössä on selkeä painotus julkiseen ja rahtiliikentee-

seen. Painotus perustuu siihen, että näitä kuljetuksia tarvitaan aina eikä niiden tar-

peen vähenemistä ole nähtävillä. Kestävän kehityksen strategioissa painotus on yksi-

tyisautoilun vähentämisessä. (Lampinen 2015, 12.) 

USA:ssa liikennebiokaasu tuotetaan pääosin kaatopaikkakaasusta. Siellä reaktorikaa-

sua ja paineistettua biokaasua käytetään eniten maailmassa. Kunnallispolitiikka ohjaa 

liikennebiokaasun käyttöä myös USA:ssa. Muun muassa bussit ja jäteautot kuluttavat 

suuren osan tuotetusta liikennebiokaasusta. (USA - Kaatopaikkakaasun ja LBG:n lii-

kennekäytön globaali pioneeri 2015). 

3.1.4 Biopolttoaineiden käyttö maailmalla 

Uusiutuvan energian käytön määrä liikenteessä on kaukana jäljessä energian ja läm-

mön tuotantoon verrattuna. Vuonna 2012 Ruotsi täytti ensimmäisenä maana EU:n 

sitovan vaatimuksen vähintään 10 prosentin uusiutuvan energian osuudesta liiken-

teessä. Vuoteen 2030 mennessä Ruotsi tavoittelee fossiilisista polttoaineista vapaata 

tiekuljetusjärjestelmää sekä vuoteen 2050 mennessä täysin hiilineutraalia kuljetusjär-

jestelmää kaikkiin kuljetuksiin. (Lampinen 2015, 2.) 

Laatuvertailussa Ruotsi on vielä vahvempi, koska suurin osa EU-maista on täyttänyt 

vaatimukset energiakasvipohjaisten biopolttoaineiden, bensiinin ja dieselöljyn sekoi-
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tuksilla. Sekoitukset on helppo toteuttaa, mutta ne ovat ympäristölaadullisesti hei-

kompia. Ruotsi tavoittanee vuoteen 2020 mennessä 10 %:n osuuden laskematta mu-

kaan polttoainesekoituksia. (Lampinen 2015, 4.) 

Vuoden 2014 biopolttoainebarometrin mukaan biopolttoaineiden käyttö kuljetus-

alalla laski EU:ssa 6,8 % vuodesta 2012 vuoteen 2013. Biopolttoaineiden kulutus laski 

ensimmäistä kertaa EU:ssa. Vaikka nestemäisten biopolttoaineiden kokonaiskäyttö 

väheni, biokaasun käyttö kasvoi 7,4 %. Kehitys on laadullisesti uusiutuvan energian 

direktiivin (RES) mukainen, koska lähes kaikki nestemäiset biopolttoaineet tuotetaan 

energiakasvipohjaisesti ja lähes kaikki biokaasu tuotetaan biojätteistä. (Lampinen 

2015, 4.) 

Uusiutuvan energian käytön osuus kuljetusalalla Ruotsissa on toiseksi suurin maail-

massa. Suurin osuus on Brasiliassa, jossa lähes kaikki kuljetusalan polttoaineet ovat 

energiakasvipohjaista etanolia ja biodieseliä. Vertailussa laadullisesti ylivoimainen on 

Islanti. Sähköautoissa käytetään vain uudistuvaa energiaa, enimmäkseen geotermistä 

ja vesivoimaenergiaa. Kuljetuksiin käytetään vain kaatopaikkakaasua. Islanti on ainoa 

maa maailmassa, jossa kaikki liikenteessä käytettävä metaani on uudistuvaa ja biojä-

tepohjaista. Toisin sanoen maakaasua tai muita fossiilisia metaanin lähteitä ei käy-

tetä. (Lampinen 2015, 4-5.) 

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleisyydessä on paljon eroja eri maissa (ks. kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen ja tankkauspisteiden määrä eri maissa. Ym-
pyrä kuvaa kaasukäyttöisten ajoneuvojen määrää kaikista ajoneuvoista. (Uusitalo 
2014, 38.) 
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3.1.5 Liikennebiokaasun käyttö Suomessa  

Biokaasulaitokset luokitellaan lietemädättämöihin, isoihin yhteiskäsittelylaitoksiin, 

maatilatalon biokaasulaitoksiin, teollisuuden biokaasulaitoksiin ja kaatopaikkakaasun 

keräyslaitoksiin (ks. kuvio 7). 

 

Kuvio 7. Biokaasulaitokset Suomessa (Suomen biokaasulaitoskartta julkaistu 2017) 

 

Liikennebiokaasun tuotantomäärä Suomessa on kasvanut viime vuosina tuntuvasti. 

Tuotantokapasiteetti on yli satakertainen kuuden vuoden takaiseen tuotantoon ver-

rattuna. Vuosituotanto on tällä hetkellä noin 210 GWh/v. Vuonna 2016 kymmenen 

biokaasulaitosta tuotti liikennebiokaasua julkiseen käyttöön. Lisäksi toiminnassa oli 

vain yksityiskäytössä olevia biokaasulaitoksia ja tankkauspisteitä. Uusin, Suomen 25. 

julkinen tankkauspiste avattiin Lempäälässä tammikuussa 2017. (Liikennebiokaasun 

tuotannon kasvu jatkui - - 2017). Biotankkauspisteistä 19 on Gasumin tankkausase-

mia, joista saa myös maakaasua (ks. kuvio 8). 
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Kuvio 8. Biokaasun tankkausasemat Suomessa (Tankkauspaikat n.d.) 

 

Tilastokeskuksen liikenteen energiakulutustilasto (ks. taulukko 1) näyttää, että 2000-

luvun taitteesta lähtien dieselöljyn käyttö on ohittanut moottoribensiinikäytön ja rin-

nalle ovat tulleet maakaasu ja biokaasu. 2010-luvulla maakaasun käyttö on lähtenyt 

laskuun ja biokaasun käyttö lisääntynyt. (Energiatilasto 2015.)  

 

Taulukko 1. Liikenteen energiakulutus 2000-2014 (Energiatilasto 2015) 

Vuosi Bensiini Diesel Maakaasu Biokaasu 

2000 71226 76508 48 - 

2001 72248 78070 50 - 

2002 73551 79788 107 0 

2003 74005  81866 131 0 

2004 75298  85459 120 0 

2005 74926 86170 113 0 

2006 74248 88922 155 0 

2007 74126  94278 162 0 

2008 68896 95050 173 0 

2009 67018 92015 208 1 

2010 65641 99646 198 2 

2011 62712 102520 164 6 

2012 60486 101403 161 15 

2013 60653 103333 110 39 

2014 58565 102252 98 61 
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Kaasukäyttöisten jäteautojen toimintaa on tutkittu Susanna Kokin (2006) Lappeen-

rannan teknillisessä yliopistossa tekemässä diplomityössä ”Kaasukäyttöisen jäteau-

ton toiminnan tutkiminen ja soveltuvuuden selvittäminen pääkaupunkiseudun jät-

teenkuljetuksiin”. Tutkimuksessa verrattiin kaasukäyttöistä CNG-jäteautoa diesel-

käyttöiseen autoon. Kaasukäyttöisten jäteautojen käyttö todettiin ympäristöystävälli-

semmäksi ja niillä oli myönteinen vaikutus yritysmielikuvaan. Sen sijaan käyttökus-

tannuksiltaan kaasukäyttöinen jäteauto oli kalliimpi kuin dieselkäyttöinen jäteauto. 

(Kokki 2006.) 

Vaasan seudun jätehuoltoyhtiö Oy Stormossen Ab on tuottanut jätepohjaista biokaa-

sua 1990-vuodesta lähtien. Uutena hankkeena Vaasassa on liikennebiokaasun 

myynti. Biokaasulaitoksen toimittaja on tanskalainen Ammongas A/S ja tankkausase-

man toimittaja ruotsalainen Nordic Gas Solutions Ab. Omatuottaman biojätepohjai-

sen biokaasun varapolttoaineita ovat nestemäinen maakaasu (NLG) ja Jepuan Biokaa-

sun tuottama biokaasu. Stormossenin liikennebiokaasun tuotenimi on Gastor. Vaa-

san ensimmäinen liikennebiokaasun tankkauspiste ja bussien hidastankkausasema 

vihittiin käyttöön helmikuun puolivälissä 2017. Paikallisbussien lisäksi paikallista lii-

kennebiokaasua hyödyntää muutama jäteauto, kunnan virka-autot ja yksityisautot. 

(Uutiset 2016-2017.) 

3.1.6 Liikennebiokaasun käyttö Keski-Suomessa 

Pakarisen ja Sormusen vuonna 2013 tekemässä selvityksessä Jyväskylä on arvioitu 

potentiaaliseksi liikennebiokaasulaitoksen sijoituspaikaksi, koska Jyväskylä on kasvu-

keskus ja liikenteelliseltä sijainniltaan keskeinen. Jyväskylässä on myös biokaasutek-

nologian osaamista, ja alueella ei ole kaasuverkkoa. Selvityksessä mainittiin myös 

biobiokaasutuotannon ja -jalostuksen yhteydessä sijaitseva tankkauspiste logistisesti 

järkeväksi jäteautoille.  

Sihvari Oy:n jätekuljetusautojen biokaasu tuotetaan Mustankorkean biokaasulaitok-

sella Jyväskylässä. Laitos on kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos, joka tuottaa 

noin 15 000 megawattituntia (MWh) biokaasua. Kesällä 2017 aloittavan laitoksen jät-
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teenkäsittelykapasiteetti on aloitusvaiheessa 19 000 tonnia, josta valtaosa on biojä-

tettä. Laitos käsittelee myös puhdistamolietteitä ja lantaa. (Maakunnan suurin kuiva-

prosessilaitos n.d.) 

Mustankorkean biokaasulaitos on rakennettu tuottamaan liikennebiokaasua. Aloitus-

vaiheessa biokaasua käytetään myös energiantuotantoon. Jyväskylään rakennetaan 

kolme tankkauspistettä. Laitos tukee Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustavoitteita. 

Laitoksen suunnittelun ja käytännön toteutuksen hoitaa paikallinen BioGTS Oy. (Mus-

tankorkean kaikkien aikojen suurin investointi n.d.) 

Mustankorkean biokaasulaitoksessa jätteen käsittely ja jatkojalostus tapahtuvat sul-

jettuina prosesseina. Käsittelyjäännös siirtyy putkea pitkin kompostoitavaksi ja jalos-

tettavaksi multatuotteeksi. Hajukaasut käsitellään kaksivaiheisesti ja jätevedet ohja-

taan jätevedenpuhdistamolle. (Ympäristövaikutukset n.d.)  

Myös Äänekoskelle valmistuvan MetsäFibre Oy:n sellutehtaan yhteyteen valmistuu 

jätevesilietettä hyödyntävä biokaasulaitos. Laitoksen biokaasua tuotetaan mm. teh-

taan ajoneuvojen ja kuljetusajoneuvojen käyttöön. Biokaasun valmistuksessa synty-

vää kiinteää, ligniinipitoista sivutuotetta voidaan polttaa esimerkiksi hakekattiloissa. 

(Energiaa selluteollisuuden sivuvirroista n.d.) 

Keski-Suomen liiton Keski-Suomen biokaasuekosysteemi -hanke on koonnut kunnille 

toimintamallin biokaasun liikennekäytön edistämisestä. Toimintamallissa liikenne-

biokaasun käytön hyödyiksi nostetaan hiilidioksidipäästöjen väheneminen, biometaa-

nin hiukkaspäästöttömyys, positiiviset terveys- ja kustannusvaikutukset, raskaiden 

ajoneuvojen alhaisempi melutaso, aluetalouden vahvistuminen, parantunut huolto-

varmuus, uudet työpaikat, positiivinen imago sekä edelläkävijyys. (Toimintamalli kun-

nille biokaasun liikennekäytön edistämiseksi 2016.) 

3.1.7 Scanian biokaasukäyttöinen jäteauto 

Göteborgissa Ruotsissa biokaasua käytetään kunnallisissa kulkuneuvoissa, kaupunki-

busseissa ja jäteautoissa. Göteborgin jäteautot olivat ensimmäisiä Volvon (Volvo-Sca-

nia) CBG-malleja vuonna 1996. (Lampinen 2015, 31.) 

Scanian jäteautoissa käytetty OC9 Euro 6 -kaasumoottori perustuu DC9-

dieselmoottoriin. Moottori on stoikiometrinen ottomoottori, jossa on optimaalinen 
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polttoaineen ja ilman seos. Kaasumoottorissa voidaan käyttää paineistettua tai nes-

teytettyä maa- tai biokaasua, mutta ei nestekaasua. Kaasumoottorilla on dieselmoot-

torin kaltainen vääntökäyrä (ks. kuvio 9). (OC9 Euro 6 -kaasumoottori n.d.) 

 

Kuvio 9. Kaasumoottorin ja dieselmoottorin vääntökäyrät (OC9 Euro 6 -kaasumoot-
tori n.d.) 

 

Kaasujäteauton öljynvaihtoväli on käyttötarkoituksesta riippuen 30 000 – 60 000 km, 

sytytystulppien vaihtoväli 20 000 – 30 000 km ja öljynsuodattimien vaihtoväli 40 000 

– 60 000 km (OC9 Euro 6 -kaasumoottori n.d.). 

Biokaasukäyttöisissä jäteautoissa on komposiittitankki, joka on jaettu kahdeksaan 

pulloon (ks. kuvio 10). Noin 650 litran tankilla maakaasua ajaa 250-300 kilometriä. 

Paineistetun maa- tai biokaasun riittävyys on huonompi kuin nesteytetyn kaasun. 

(OC9 Euro 6 -kaasumoottori n.d.) 
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Kuvio 10. Sihvari Oy:n biokaasukäyttöinen jäteauto (Scania n.d.) 

3.2 Yritysviestintä ja yritysmielikuva 

3.2.1 Yritysviestinnän keinoista 

Fillin ja Turnbullin (2016) mukaan suhdetoiminnan pitäisi olla jatkuvaa, ei kampanja-

luonteista tai aikarajoitteista. Suhdetoiminnalla hoidetaan identiteettiviestintää, ku-

ten tunnettuuden kehittämistä. Huomion tulisi keskittyä myös organisaation käyttä-

mien suunniteltujen ja suunnittelemattomien toimenpiteiden aiheuttamiin, yrityk-

seen kohdistuviin kiinnostuksen tasoihin, suosioon ja asenteisiin. (Fill & Turnbull 

2016, 271.) 

Pelkkä lehdistötiedotteiden lähettäminen medialle ei riitä. Yritysmielikuvan hallitse-

miseksi pitäisi arvioida yrityksen asema sidosryhmäverkoston silmissä. Yritysmieliku-

van määrittäminen pitäisi olla säännöllinen toimenpide. Olennaiset näkökulmat ovat, 

mitkä ovat yrityksen ja liiketoiminnan tärkeimmät ominaisuudet, miten hyvä yritys on 

näiden ominaisuuksien osalta ja miten hyvä yritys on näiden ominaisuuksien osalta 

muihin yrityksiin verrattuna. (Fill & Turnbull 2016, 274.) 

Fillin ja Turnbullin (2016) mukaan suhdetoiminnan tärkeimpiä tavoitteita on saada 

organisaatiolle näkyvyyttä sekä tukea markkinointisuunnitelmaa. Suhdetoiminnalla 
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voidaan kehittää ymmärrystä, käsityksiä ja positiivisia asenteita yritystä kohtaan. (Fill 

& Turnbull 2016, 399.) 

Lehdistötiedote on yleinen suhdetoiminnan toimenpide tiedotusvälineiden suuntaan. 

Kohderyhmäkäytöksen muutoksien ja sähköisen teknologian kehityksen myötä niistä 

on kuitenkin tulossa enenevässä määrin tehottomia. Aiemmin lehdistötiedotteet fak-

sattiin suoraan toimittajille, mutta nykyisin ne julkaistaan verkkosivuilla ja lähetetään 

sähköpostin liitteenä tietyn sähköpostilistan jäsenille. Sähköinen uutiskirje on mo-

nella tapaa luonteva jatkumo sähköpostiviestinnälle. (Fill & Turnbull 2016, 403.) 

Fillin ja Turnbullin (2016) mukaan suhdetoiminnassa on kysymys yrityksen ja sen 

tuotteiden ja palveluiden näkyvyysmahdollisuuksien maksimoinnista. Yksi tavoitteista 

on kerätä ”mainintoja” halutuissa medioissa, mukaan lukien muut verkkosivustot ja 

sosiaalinen media. Toinen tavoite on luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja 

dialogiin sidosryhmien kanssa. Sosiaalisen median ja videon käyttäminen on ollut 

huomattavinta, kun ammattilaiset hyödyntävät niitä lisääntyvissä määrin suhteiden 

luomiseen vuorovaikutuksen ja dialogin avulla. (Fill & Turnbull 2016, 404, 406.) 

3.2.2 Ympäristöystävällisyys yritysviestinnässä 

Ympäristöystävällisten, vihreiden tuotteiden suosion myötä suuren yleisön kiinnostus 

kestävän kehityksen periaatteita kohtaan kasvaa. Tämän lisäksi liiketoiminnan eetti-

syys kiinnostaa entistä enemmän. Ekobrändäyksestä on maailmalla paljon mielenkiin-

toisia esimerkkejä, joissa yritykset ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan sosiaali-

sesti ja ekologisesti kestävää yrityskuvaa markkinoimalla. (Parr 2009, 3-4.) 

Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen -käsite yleistyi 2000-luvulla, kun yritykset ha-

lusivat olla yrityskuvaltaan vastuullisia ja läpinäkyviä. Yrityskuva linkittyy kuitenkin 

aina yrityksen todelliseen tapaan toimia. (Parr 2009, 15-16.) 

Yrityksen maineen vahvuuden ja laadun mittaaminen on tärkeää. Maineen hallinnan 

strategia perustuu lähtömittaukseen, jolla analysoidaan, miten sidosryhmät tällä het-

kellä arvioivat yritystä. Lähtöarvioinnin jälkeen määritellään yrityksen kehityssuun-

nat, suunnitelmat ja markkina-asemointi, jotka sisältävät maineelle asetetut tavoit-

teet. Maineen kehitystä hallitaan käymällä läpi tavoitteiden saavuttaminen säännölli-

sin väliajoin. (Roper & Fill 2012, 75-77.) 
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4 Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimustulokset 

4.1 Taustat ja toteutus 

Sihvari Oy:ltä lähti biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönoton yhteydessä tiedote 

medialle, asiakkaille ja sidosryhmille. Lisäksi henkilökuntaa tiedotettiin asiasta. Myös 

yhteistyökumppanit, kuten Mustankorkea Oy ja Scania, viestivät asiasta omissa kana-

vissaan. 

Biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto uutisoitiin melko hyvin maakunnalli-

sesti, mutta ei valtakunnallisesti. YLE uutisoi ensimmäisen Mustankorkean tiedotteen 

(30.3.2017) näkyvimmin verkossa. Sihvari Oy:n oma tiedote sai näkyvyyttä Keskisuo-

malaisen painetussa lehdessä sekä verkkouutisissa. Suur-Jyväskylän lehti toimitti 

oman artikkelin Sihvari Oy:n tiedotteen pohjalta. Lisäksi asiaa levisi sosiaalisen me-

dian julkaisujen kautta mm. Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja LinkedInissä. 

(ks. liitteet 5-9.) 

Biokaasuautojen käyttöönottoon liittyvä kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-ky-

selynä. Se lähettiin sähköpostilla Sihvari Oy:n asiakas- ja kontaktirekisterissä oleviin 

osoitteisiin sekä julkaistiin linkkinä Sihvari Oy:n verkkosivuilla. Koska Sihvari Oy:ssä ei 

ole aiemmin tehty asiakaskyselyjä, kyselystä tehtiin sisällöltään lyhyehkö ja selkeä. 

Kyselyn tulokset antavat lähtötason ja vertailukohdan tuleville kyselyille.  

4.2 Tutkimustulokset 

Kyselyyn vastasi yhteensä 195 henkilöä. Kyselykutsu lähetettiin 3000 sähköposti-

osoitteeseen, joten vastausprosentti oli noin 6,5 %. Vastaajista 79 % edusti Sihvari 

Oy:n asiakkaita. Noin puolet heistä arvioi tuntevansa Sihvari Oy:n toiminnan melko 

heikosti tai heikosti. Toinen puolikas arvioi tuntevansa yrityksen hyvin tai erittäin hy-

vin. 

Ei-asiakkaista valtaosa osallistui jäteyhtiön valintaan joko yksin tai yhdessä muiden 

kanssa, mutta vain kolmannes oli kiinnostunut asiakassuhteesta Sihvari Oy:n kanssa.  
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Sihvari Oy:n toiminnan eri osa-alueita arvioitiin asteikolla 1-4. Parhaat arviot saivat 

asiakaspalvelu (ka. 3,28), toiminta yleisellä tasolla (ka. 3,26) ja palvelun laatu (ka. 

3,2). Heikoimmat arviot saivat palveluvalikoima (ka. 2,74) ja kuljettajat (ka. 2,48). 

Hiukan yli puolet vastaajista oli kuullut Sihvari Oy:n biokaasuautojen käyttöönotosta. 

Useimmiten tieto oli saanut sanomalehdestä, asiakastiedotteesta tai verkkouutisista.  

Vastaajista vajaa kolmannes oli keskustellut biokaasuautoista jonkun kanssa. Yleinen 

suhtautuminen biokaasuautojen käyttöönottoon oli erittäin positiivista.  

Biokaasuautojen käyttöönoton vaikutusta Sihvari Oy:n yritysmielikuvaan arvioitiin as-

teikolla 1-4. Eniten vaikutusta oli mielikuvaan ympäristöystävällisyyden (ka. 3,33), 

edelläkävijyyden (ka. 3,19) ja vastuullisuuden (ka. 3,16) parantumisesta. Vähiten vai-

kutusta oli mielikuvaan hintojen kallistumisesta (ka. 1,78) ja tunnettuuden kasvami-

sesta (ka. 2,35). (Ks. taulukko 2.) 

Taulukko 2. Biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto on muuttanut mieliku-
vaani Sihvari Oy:stä seuraavien ominaisuuksien osalta: 1 = ei ollenkaan, 2 = vähän, 3 
= paljon, 4 = erittäin paljon. 

 

Yleisarviossa Sihvari Oy määriteltiin suomalaiseksi, ympäristöystävälliseksi ja vastuul-

liseksi yritykseksi. Avoimissa kehitystoiveissa Sihvari Oy:ltä toivottiin mm. lisää mark-

kinointia ja tiedottamista tunnettuuden parantamiseksi sekä profiloitumista kiertota-

louden edelläkävijäksi.  

 1 2 3 4 Yhteensä Keskiarvo 

Sihvari Oy on kiinnostavampi 23 68 66 38 195 2,61 

Sihvari Oy on tunnetumpi 34 82 56 23 195 2,35 

Sihvari Oy on ympäristöystävällisempi 6 20 73 96 195 3,33 

Sihvari Oy on enemmän edelläkävijä 9 18 94 74 195 3,19 

Sihvari Oy on vastuullisempi 9 23 90 73 195 3,16 

Sihvari Oy on kilpailukykyisempi 22 62 78 33 195 2,63 

Sihvari Oy on kalliimpi 81 78 34 2 195 1,78 

Yhteensä 184 351 491 339 1365 2,72 
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5 Johtopäätökset 

5.1 Toteutettu viestintä 

Vaikka uudistuvan energian käyttö on päivän polttava puheenaihe, Sihvari Oy:n bio-

kaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto ei kuitenkaan ylittänyt valtakunnallista 

uutiskynnystä. Alueellisesti Mustankorkean biokaasulaitos ja biokaasukäyttöiset jäte-

autot ovat merkittävä asia, ja uutinen sai kohtuullisen hyvin paikallista näkyvyyttä. 

Osa näkyvyydestä tuli Mustankorkea Oy:n viestinnän kautta, ja osa medioista hyö-

dynsi Sihvari Oy:n mediatiedotteen lähes sellaisenaan. Suur-Jyväskylän lehti toimitti 

mediatiedotteen pohjalta oman, lisähaastattelun sisältäneen artikkelin. Myös sosiaa-

lisessa mediassa tieto biokaasukäyttöisistä jäteautoista levisi melko hyvin yhteistyö-

kumppaneiden ja alan toimijoiden kautta.  

5.2 Toteutettu kyselytutkimus 

Sihvari Oy:n sai kyselytutkimuksessa yleisesti ottaen varsin hyvät arvosanat. Sihvari 

Oy:n yritysmielikuva on suomalainen, ympäristöystävällinen ja vastuullinen. Biokaa-

sukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto vahvisti ympäristöystävällisyyden, edelläkävi-

jyyden ja vastuullisuuden mielikuvaa. Tältä pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan 

kiertotalouden edelläkävijän mielikuvaa, jota kyselyn avoimessa palautteessakin toi-

vottiin. Yritysmielikuva on kohennettavissa entisestään markkinointipanostuksia ja 

viestintää lisäämällä sekä asiantuntijalähtöisiä viestejä viestimällä. 

6 Pohdinta 

6.1 Toteutettu viestintä 

Sihvari Oy:n biokaasuautojen käyttöönoton viestintä supistui tuntuvasti opinnäyte-

työntekijästä riippumattomista syistä. Alkuperäinen suunnitelma oli kampanjaluon-

teinen ja kaikki yrityksen markkinointi- ja viestintätoiminnot huomioonottava. Lo-

pulta konkreettiseksi toimenpiteeksi jäi vain media-, asiakas/sidosryhmä- ja henkilö-

kuntatiedotteet. Viestinnän ja markkinoinnin välineet olivat siis hyvin suppeasti käy-

tössä eikä viestintään satsattu rahallisesti. Laajemmalla panostuksella olisi saanut 
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laajemman näkyvyyden sekä kokonaisvaltaisemman kuvan biokaasukäyttöisten auto-

jen käyttöönoton vaikutuksista. Selvittämättä jäi, olisiko valtakunnallinen uutiskynnys 

ylittynyt hiukan suuremmalla panostuksella. 

Biokaasukäyttöisten jäteautojen positiivinen vaikutus yritysmielikuvaan kannattaa 

hyödyntää myös jatkossa. Teema kannattaa linkittää markkinointiin, ja panostuksia 

kannattaa tarvittaessa lisätä. Nykyaikaisessa medioiden viestitulvassa yrityksen on 

itse pidettävä asia esillä ja jatkettava yritysmielikuvan rakentamista pitkäjänteisesti. 

Kokonaisuudessaan biokaasuautojen käyttöönotto oli hyvä piristysruiske Sihvari Oy:n 

yritysmielikuvalle.  

6.2 Toteutettu kyselytutkimus 

Suppeana toteutetun kyselytutkimuksen vastaukset eivät tarjoa yksityiskohtia 

yritysmielikuvan muutoksista, mutta antavat vertailutiedot jatkossa toteutettaville 

asiakaskyselyille ja toimivat siltä osin yritysjohdon työkaluina yritysmielikuvaa 

kehitettäessä.  

Kyselytutkimuksen validiteetti lienee riittävä tällä tasolla. Kohderyhmä oli pääosin 

jätehuollosta tietoista ja asiaan riittävästi perehtynyttä. Kyselyn vastaukset antavat 

tietoa yleisellä tasolla Sihvari Oy:n yritysmielikuvan tasosta ja biokaasuautojen 

käyttöönoton vaikutuksista yritysmielikuvaan. Tutkimuksessa nousivat esiin 

odotusten mukaisesti yrityksen ympäristöystävällisyys, vastuullisuus ja edelläkävijyys, 

jotka ovat erittäin positiivisia määreitä jätealan yritykselle.  

Tutkimuksen reliabiliteetti lienee myös melko hyvä, koska tutkimuskysymykset oli 

rakennettu yleisesti tuttuun muotoon ja olivat helposti ymmärrettävissä. Ainoastaan 

Webropol-kyselyjärjestelmän tapa asettaa pienin/negatiivisin arvo janan vasempaan 

laitaan, saattaa aiheuttaa epähuomiossa annettuja vääriä vastauksia. Muuten 

kyselytutkimuksen kysymyksissä ei juurikaan ole tulkinnanvaraisuuksia. Huomioon 

tulee kuitenkin ottaa se, että vastaajat helposti vastaavat siten, miten ajattelevat 

kysyjän toivovan heidän vastaavan.   
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Liitteet 

Liite 1. Tiedote medialle ja asiakkaille 

 

Jäteautoille puhtaampaa polttoainetta 

Jätehuoltoyhtiö Sihvari Oy on ottanut käyttöön kolme biokaasulla toimivaa jäteautoa huhti-

kuun alussa. Resurssiviisaan toiminnan hengessä biokaasujäteautot keräävät jätteitä Jyväsky-

län seudulta ja toimittavat ne Mustankorkean jäteasemalle, jossa autot myös tankataan.  

EU:n uusiutuvan energian direktiivi määrittää tavoitteet uusiutuvien energianlähteiden käy-

tön lisäämiseksi. Tämä aiheuttaa paineita mm. kunnallisessa päätöksenteossa. Sihvari Oy on 

edelläkävijänä mukana hankkeessa, jossa pyritään paikallisesti tuotetun liikennepolttoaineen 

käytön lisäämiseen.  

Sihvari Oy voitti alueen jätehuollon kilpailutuksen, koska yhtenä ehtona oli biokaasun käyttö. 

Hintaa kolmen auton investoinnille tuli noin 700 000 euroa.  

Biokaasukäyttöisten jäteautojen ympäristöystävällisyys perustuu hiilidioksidipäästöttömyy-

teen ja hiukkaspäästöttömyyteen. Käyttämättä jää dieselöljyä 1500-2000 litraa kuukaudessa 

per auto. 

- Biokaasuautot kulkevat saman jätteen voimalla jota ne keräävät, kiteyttää Sihvari 

Oy:n toimitusjohtaja Ari Sihvonen.  

 

Sihvari Oy tarjoaa jätehuollon palveluja Keski-Suomessa, pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa 

sekä Kymenlaakson alueella. Sihvari Oy työllistää 100 henkilöä eri puolilla Suomea. 

Lisätietoja Sihvari Oy, toimitusjohtaja Ari Sihvonen puh. 050 313 1191, ari.sihvonen@sih-

vari.fi 
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Liite 2. Tiedote henkilökunnalle 

 

 

Hyvä tietää 

Alkuvaiheessa autot tankkaavat biokaasua Gasumin kontista Mustankorkealta 

Jatkossa tankataan Mustankorkean oman biokaasulaitoksen tuottamaa liikenne-
biokaasua 
 

Biokaasu valmistetaan eloperäisestä jätteestä, kuten kotitalouksien biojätteestä, 
eläinten lannasta, kasvinosista ja jätevedenpuhdistamon lietteistä 

 

Biokaasu on uusiutuvaa energiaa 

Biokaasu koostuu metaanista ja hiilidioksidista 

Biokaasu on hiukkaspäästötöntä 

Biokaasu on puhtaampi polttoaine kuin bensiini tai diesel 

Varapolttoaineena toimii maakaasu 

Lisätietoja Ari Sihvonen puh. 050 313 1191, ari.sihvonen@sihvari.fi 
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Liite 3. Kyselytutkimuksen saate 

 

 

 

Hyvä vastaanottaja,  

Tämä kysely on osa asiakkuusohjelmaamme ja toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyönä. Kartoitamme kyselyllä Sihvari Oy:n yritysmielikuvaa sekä biokaasukäyttöis-

ten jäteautojen viestintää. Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Kiitämme 

vaivannäöstänne! Yhteystietojen jättäneiden kesken arvomme kesäisiä pelipalkintoja.  

Sihvari Oy:n asiakaskyselyyn pääset tästä: 

http://bit.ly/2pRAtid 

 

Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:  

Timo Vaarakallio 

Avainasiakaspäällikkö 

Gsm 040 1531 500 

timo.vaarakallio@sihvari.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pRAtid
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Liite 4. Kyselytutkimuksen kysymykset 

Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto 

Kyselytutkimuksen kysymyksiä 

 

1. Onko edustamanne organisaatio asiakassuhteessa Sihvari Oy:n kanssa? 

Kyllä (hyppy kysymykseen 4) Ei  

 

2. Oletko mukana päätöksenteossa jätehuoltoyhtiötä valittaessa? 

o En ole mukana päätöksenteossa 

o Olen mukana päätöksenteossa muiden kanssa 

o Teen päätökset yksin 

 

3. Oletko kiinnostunut asiakassuhteesta Sihvari Oy:n kanssa? 

Kyllä (hyppy kysymykseen 6) Ei (hyppy kysymykseen 6) 

 

4. Kuinka hyvin tunnette Sihvari Oy:n toiminnan? (valintakysymys) 

o heikosti 

o melko heikosti 

o hyvin 

o erittäin hyvin 

 

5. Kuinka tyytyväinen olet Sihvari Oy:n toimintaan eri osa-alueilla (matriisi) 

0 = ei kokemusta, 1 = erittäin tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=melko tyytyväi-

nen, 4=erittäin tyytyväinen 

  
toiminta yleis. tasolla 0 1 2 3 4 

asiakaspalvelu 0 1 2 3 4 

kuljettajat 0 1 2 3 4 

laskutus ja raportointi 0 1 2 3 4 

palveluvalikoima 0 1 2 3 4 

palvelun laatu 0 1 2 3 4 

tilauksen tekeminen 0 1 2 3 4

  

6. Sihvari Oy on ottanut huhtikuun alussa käyttöön kolme biokaasukäyttöistä jäteautoa 

Jyväskylän alueella. Biokaasukäyttöisten autojen polttoaine tuotetaan mm. biojät-

teestä ja jätevesilietteestä. Biokaasuautot ovat hajuttomia ja päästöttömiä.  

 

Oletko aiemmin lukenut tai kuullut Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisistä jäteautoista? 

Kyllä   En (hyppy kysymykseen 8) 

 

Mistä olet lukenut tai kuullut biokaasukäyttöisistä jäteautoista? (monivalintakysy-

mys, voi valita useamman vaihtoehdon) 

o sanomalehdestä 

o paikallislehdestä 

o ammattilehdestä 

o internetistä (esim. verkkouutiset) 

o sosiaalisesta mediasta (esim. Facebook) 
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o televisiosta 

o radiosta 

o ystävältä/kollegalta 

o muualta, mistä? 

 

 

7. Oletko keskustellut jonkun kanssa ääneen Sihvari Oy:n biokaasukäyttöisistä jäteau-

toista? 

Kyllä   En 

 

8. Miten suhtaudutte biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöön (valintakysymys) 

o erittäin negatiivisesti 

o melko negatiivisesti 

o melko positiivisesti  

o erittäin positiivisesti 

 

9. Biokaasukäyttöisten jäteautojen käyttöönotto on muuttanut mielikuvaani Sihvari 

Oy:stä seuraavien ominaisuuksien osalta (matriisi) 

1=ei ollenkaan, 2=vähän, 3=paljon, 4=erittäin paljon 

 

Sihvari on kiinnostavampi 1 2 3 4 

Sihvari on tunnetumpi 1 2 3 4 

Sihvari on ympäristöystävällisempi 1 2 3 4 

Sihvari on enemmän edelläkävijä 1 2 3 4 

Sihvari on vastuullisempi 1 2 3 4 

Sihvari on kilpailukykyisempi 1 2 3 4 

Sihvari on kalliimpi  1 2 3 4 

Muu, mikä? 

 

10. Kuinka hyvin seuraavat väittämät sopivat Sihvariin. (matriisi) 

1=erittäin huonosti, 2=huonosti, 3=hyvin, 4=erittäin hyvin 

 

Suomalainen  1 2 3 4 

Vastuullinen  1 2 3 4 

Ympäristöystävällinen 1 2 3 4 

Pieni ja paikallinen  1 2 3 4 

Valtakunnallinen  1 2 3 4 

Jäykkä ja vanhanaikainen 1 2 3 4 

Edelläkävijä  1 2 3 4 

Kasvuyritys  1 2 3 4 

Perheyritys  1 2 3 4 

Joustava  1 2 3 4 

Asiakaspalveluhenkinen 1 2 3 4 

Nuorekas  1 2 3 4 

 

11. Miten Sihvari Oy voisi kehittää toimintaansa? (vapaa kenttä, ei pakollinen) 
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Liite 5. YLEn verkkouutinen 30.3.2017 
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Liite 6. Mustankorkea Oy:n tiedote 30.3.2017.  
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Liite 7. Keskisuomalaisen uutinen 13.4.2017 
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Liite 8. Sosiaalisen median julkaisuja 
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Liite 9. Suur-Jyväskylän lehden artikkeli 7.6.2017 

 

 


