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Sanna Kurronen

Polttoaineen kallistuminen kärjistää kaupunkien ja 
maaseudun vastakkainasettelua

• Lähes puolet suomalaisista (47 %) vähentää todennäköisesti liikkumistaan, mikäli liikennepolttoaineiden hinnat 
nousevat huomattavasti.

• Selvä enemmistö (61 %) suomalaisista on sitä mieltä, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomas-
ti ihmisten vapautta liikkua ja valita asuinpaikkansa.

• Suhtautuminen polttoaineiden hintoihin jakaa suomalaisia asuinpaikan ja puoluekannatuksen mukaan. Perussuo-
malaisten kannattajista 75 prosenttia ilmoittaa yrittävänsä vaikuttaa polttoaineen hintaan äänestämällä.

• Keinoja pärjätä kallistuvan energian hinnan kanssa on olemassa. Lyhyet matkat voi taittaa pyörällä tai jalan, moot-
toriteiden nopeusrajoituksia voi alentaa, etätöiden määrää ja kimppakyytejä voi lisätä. Siellä, missä mahdollista, 
voi lisätä julkisen liikenteen käyttöä.

TUSKANHIKEÄ BENSAPUMPULLA

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut poltto-
aineiden pumppuhintaa ja samalla lisännyt länsi-
maissa vaatimuksia hankkiutua eroon venäläisen 
energian tuonnista. Fossiilienergian ja erityises-
ti öljyn vienti on Venäjän valtiolle äärimmäisen 
tärkeä tulonlähde, vuonna 2021 noin neljännes 
sen budjettituloista tuli pelkästään öljyn tuotan-
toveroista ja vientitulleista.1 Tänä vuonna osuus 
on todennäköisesti sitäkin suurempi öljyn hin-
nan nousun ja toisaalta muiden verotulojen su-
pistumisen myötä. Venäläisen energian tuon-
tikiellot kuitenkin todennäköisesti nostaisivat 
energian hintaa edelleen, ja suomalaiset koke-
vat jo nykyisellään liikennepolttoaineiden hinto-
jen rajoittavan kohtuuttomasti ihmisten elämää.

Suomalaisten valmiutta ryhtyä erilaisiin toi-
miin polttoaineiden hintojen kallistuessa selvi-
tettiin 12-osaisella väitekokonaisuudella osana 
kevään 2022 EVAn Arvo- ja asennetutkimusta.

Täysin toimettomaksi nousevien polttoainei-
den hintojen edessä ei jäädä. Suomalaisista lähes 
puolet (47 %) on valmis vähentämään omaa tai 
läheistensä liikkumista nousevien polttoaineiden 
hintojen seurauksena (Kuvio 1). Yli kolmannes 
(35 %) ei kuitenkaan pidä liikkumisen vähentä-
mistä todennäköisenä.

44 prosenttia suomalaisista onkin sitä mieltä, 
ettei polttoaineiden hintojen nousun seurauk-
sena muuta liikkumisratkaisujaan vaan karsii 
muista menoista. Joka neljäs (26 %) ei ole val-
mis säästämään muista menoista. Kolme kym-
menestä (29 %) kokee, että kysymykseen liikku-
miseen käytettävien menojen ja muiden meno-
jen välillä on vaikea antaa vastausta. Epätietois-
ten osuus todennäköisesti heijastelee ainakin 
osin tilannetta, jossa sekä muista menoista kar-
siminen että liikkumisratkaisujen muuttaminen 
tuntuu vaikealta.
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Noin joka kolmas (32 %) suomalainen ei to-
dennäköisesti reagoi mitenkään polttoaineiden 
hintojen nousuun, sillä ei koe asian juuri kosket-
tavan itseään. Suurempi osuus (45 %) näkee kui-
tenkin toimille tarvetta. Kolmessa neljästä ko-
titaloudesta on Suomessa vähintään yksi auto.2 
Vastaukset lienevätkin likeisesti kytköksissä sii-
hen, löytyykö vastaajan kotitaloudesta auto. Esi-
merkiksi nuorimmassa, 18–25-vuotiaiden ikä-
ryhmässä lähes puolet (46 %) ei koe, että asia 

koskisi heitä (ks. erillinen Kuviolii-
te), sillä nuorilla harvemmin on vie-
lä omaa autoa.

Joka kolmas (34 %) suomalainen 
sanoo alkavansa käyttää enemmän 
julkista liikennettä nousevien polt-
toaineiden hintojen seurauksena, 

mutta puolet (51 %) suomalaisista ei näe sitä to-
dennäköisenä vaihtoehtona.

Odotetusti suurilla paikkakunnilla julkiseen 
liikenteeseen vaihtaminen nähdään toimivam-
pana keinona. Isoissa kaupungeissa (yli 80 000 
asukasta) 44 prosenttia vastaajista on valmiita li-
säämään julkisen liikenteen käyttöä, kun taas al-
le 8 000 ihmisen paikkakunnilla tähän on valmii-
ta vain alle 17 prosenttia (ks. Kuvioliite). Kimp-
pakyydit taas nähdään ratkaisuna useammin pie-
nillä, alle 4 000 asukkaan paikkakunnilla. Koko 
maan tasolla 31 prosenttia on valmiita turvautu-
maan kimppakyyteihin ja noin puolet (51 %) ei 
näe sitä vaihtoehtona. Pienillä paikkakunnilla 43 

prosenttia pyrkisi lisäämään kimppakyytejä. Tä-
mä kuvastaa sitä, miten erilaisissa tilanteissa eri 
puolilla Suomea eletään liikkumisen vaihtoehto-
jen suhteen. Siinä missä kaupungeissa julkinen 
liikenne on tavallisesti helposti saatavilla oleva 
vaihtoehto, pienillä paikkakunnilla oma auto ja 
kimppakyydit ovat usein ainoat vaihtoehdot töi-
hin, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin pääsemi-
seksi. Tällä liikkumisvaihtoehtojen saatavuuden 
erolla kaupunkien ja maaseudun välillä voi olla 
merkittäviä poliittisia vaikutuksia, jotka kasva-
vat tulevaisuudessa. Kevään 2021 Arvo- ja asen-
netutkimus paljasti, että kaksi kolmesta (66 %) 
suomalaisesta koki, että Suomessa on asuinkun-
nittain vertaillen eriarvoisuutta (esim. kaupungit 
vs. maaseutu).3 Tämä vastakkainasettelu saattaa 
korostua polttonesteiden kallistumisen myötä.

Ei suuria elämänmuutoksia
Kaiken kaikkiaan valmius muuttaa tottumuksi-
aan polttoaineiden hinnan kallistuessa vaikuttaa 
melko vaimealta. Tämä kielii siitä, että useiden 
kohdalla varsinaista kipukynnystä ei ole vielä yli-
tetty. Suuret elämänmuutokset eivät ole käyneet 
ihmisten mielissä.

Asuinpaikkaa on valmis vaihtamaan noin jo-
ka kuudes suomalainen (16 %) ja työpaikan vaih-
don työmatkan lyhentämiseksi näkee mahdol-
lisena vain kahdeksan prosenttia suomalaisista. 
Valtaosa ei ole valmiita muuttamaan asuin- (69 

Kuvio 1. Mikäli liikennepolttoaineiden kuluttajahinnat nousevat huomattavasti, kuinka 
 todennäköisesti ryhtyy erilaisiin toimiin sopeutuakseen korotuksiin (%)
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Kuvio 9.

*Äänestän poliitikkoja ja puolueita, jotka lupaavat laskea polttoaineen hintaa
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%) tai työpaikkaa (73 %). Auton vaihtamisen säh-
köautoon polttoainekulujen taklaamiseksi näkee 
todennäköisenä noin joka viides suomalainen (19 
%), mutta kolme viidestä (60 %) ei pidä sitä omal-
la kohdallaan todennäköisenä. Asiaan saattaa vai-
kuttaa se, että uusien sähköautojen hinnat ovat 
korkeita ja käytettyjen sähköautojen markkina on 
toistaiseksi vielä pieni. Käytettyjen autojen osuus 
kaikista autokaupoista on noin 85 prosenttia.4

Biopolttoainekäyttöiseen autoon turvautuisi 
vielä harvempi, vain 14 prosenttia suomalaisis-
ta, kun enemmistö (58 %) ei ole sellaiseen vaih-
tamassa. Mustasta pörssistä polttoainetta lähtisi 
hankkimaan noin joka kymmenes (9 %), ja idean 
tyrmää 78 prosenttia suomalaisista.

Myös poliittinen vaikuttaminen nähdään 
mahdollisena keinona vastata nouseviin poltto-
aineen hintoihin. Niitä poliitikkoja tai puolueita, 
jotka lupaavat laskea polttoaineen hintaa, äänes-
täisi todennäköisesti joka kolmas suomalainen 
(32 %). Lähes puolet (48 %) ei kuitenkaan tee ää-
nestyspäätöstään sillä perusteella.

Perussuomalaisten äänestäjistä peräti kol-
me neljästä (75 %) kokee äänestämisen keinok-
si alentaa polttoaineen hintaa. Kontrasti muiden 
puolueiden kannattajiin nähden on valtava, sil-
lä yhdessäkään muussa puolueessa enemmistö ei 
osoita halua vaikuttaa äänestämällä polttoaineen 
hintaan. Kytevää protestihenkeä ilmenee kuiten-
kin myös keskustan (41 %), kristillisdemokraat-

tien (43 %) ja Liike Nytin (45 %) kannattajissa. 
Tämä kielii asetelmista ja odotuksista tultaessa 
eduskuntavaalivuoteen 2023.

Näitä puolueita äänestävät arvioivat valmiu-
tensa sopeutua bensan hinnan kallistumiseen vä-
häisemmiksi kuin muiden puolueiden kannatta-
jat. Erityisesti perussuomalaisista näyttäisi keh-
keytyvän tulevissa vaaleissa protestikanava ben-
san hinnan kallistumiselle.

Vain kymmenesosa (12 %) ilmaisee valmiutta 
osallistua protesteihin polttoainehintojen alenta-
miseksi. 77 prosenttia ei sellaisiin lähtisi. Perus-
suomalaisten kannattajien valmius protestoin-
tiinkin on muita suurempaa (37 %).

Asuinpaikan koolla on väliä
Selvä enemmistö (61 %) suomalaisista on sitä 
mieltä, että korkeat polttoaineiden hinnat rajoit-
tavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua 
ja valita asuinpaikkansa (Kuvio 2). Toista miel-
tä on kolme kymmenestä (29 %) suomalaisesta.

Kaikki eivät näekään korkeita hintoja ongel-
mana vaan pikemminkin mahdollisuutena. Jo-
ka kolmas suomalainen (33 %) pitää fossiilisten 
polttoaineiden korkeaa hintatasoa hyvänä asia-
na, koska se kannustaa ihmisiä, yrityksiä ja jul-
kista sektoria siirtymään vähäpäästöisten tai 
päästöttömien teknologioiden käyttöön (Kuvio 
3). Toista mieltä on kuitenkin yli puolet (53 %).

Kuvio 2. Korkeat polttoaineiden hinnat rajoittavat kohtuuttomasti ihmisten vapautta liikkua 
 ja valita asuinpaikkansa (%)

Kuvio 3. Fossiilisten polttoaineiden korkea hintataso on hyvä asia, koska se kannustaa 
 ihmisiä, yrityksiä ja julkista sektoria siirtymään vähäpäästöisten tai päästöttömien 
 teknologioiden käyttöön (%)
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Kysymykset korkeiden polttoaineiden hyö-
dyistä ja haitoista jakavat suomalaisia asuin-
paikan sekä puoluekannatuksen mukaan. Isois-
sa kaupungeissa (yli 80 000 asukasta) yhtä suu-
ri osuus (43 %) näkee polttoaineiden korkeat 
hinnat hyvänä mahdollistajana tiellä päästöttö-
mään tulevaisuuteen kuin ei näe (44 %, ks. Ku-
violiite).

Mitä pienempi paikkakunta, sen suurempa-
na ongelmana polttoaineiden hinnat nähdään.  
Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat nä-
kevät korkeat polttoaineiden hinnat pikemmin-
kin mahdollisuutena, perussuomalaisten ja kes-
kustan kannattajat taas ongelmana.

Vastaukset tukevat näkemystä, että Suomen 
poliittinen kartta saattaa olla entistä vahvemmin 
polarisoitumassa asuinpaikan koon mukaan.

Keinoja polttoaineiden kulutuksen 
vähentämiseksi on
Polttoaineiden hinnan nousu pysyy todennäköi-
sesti pitkään keskeisenä poliittisena aiheena, sil-
lä suomalaiset kulkevat mielellään henkilöautoil-
laan.

Henkilöliikennetutkimuksen mukaan koti-
maan matkasuoritteesta noin 80 prosenttia teh-
dään henkilöautolla, useimmiten kuljettajana.5 

Myös lyhyillä matkoilla turvaudu-
taan usein autoon, sillä lähes puolet 
1–2 kilometrin pituisista matkois-
ta taitetaan henkilöautolla. Toden-
näköisesti suuri osa tästä lyhyestä 
ajosta voitaisiin korvata esimerkik-
si kulkemalla matka jalan tai polku-

pyörällä. Merkittävä osa liikkumisesta on lisäksi 
vapaa-ajan ajoa eikä välttämättömäksi miellettyä 
työhön liittyvää liikkumista.

Vain noin neljäsosa suomalaisten autolla liik-
kumista kotimaanmatkoista liittyy työhön tai 
opiskeluun, vajaa kolmannes ostoksiin tai asi-
ointiin ja yli kolmannes vapaa-aikaan. Kulkuta-
van muuttamisen lisäksi osa henkilöautoilla teh-
dyistä matkoista voidaan siis todennäköisesti jät-
tää tekemättä, mikäli polttoaineen hinta nousee 
sietämättömäksi. Valtaosa kulutuksen vähene-
misestä vastauksena polttoaineiden hinnannou-
suun johtuukin ajetun matkan vähenemisestä, ei 
niinkään ajotapojen muuttumisesta vähemmän 
kuluttaviksi.6

Kansainvälinen energiajärjestö IEA on ehdot-
tanut kymmenen kohdan ohjelmaa öljyn käytön 
vähentämiseksi länsimaissa vastauksena tavoit-
teeseen hankkiutua eroon venäläisestä öljystä.7 
Pääosin tutuin keinoin voidaan raakaöljyn päi-
vittäistä kulutusta vähentää IEA:n arvion mu-
kaan tulevien kuukausien aikana 2,7 miljoonaa 
tynnyriä. Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, 
Venäjän raakaöljyn vienti oli noin viisi miljoo-
na tynnyriä päivässä, joten yli puolet siitä saatai-
siin IEA:n arvion mukaan lopetettua vain kulutu-
tusta vähentämällä länsimaissa.8 IEA:n listaamis-
ta keinoista merkittäviä vähennyksiä öljyn kulu-
tukseen toisivat muun muassa nopeusrajoitusten 
alentaminen moottoriteillä, etätöiden tekeminen 
kolmena päivänä viikossa sekä kimppakyydit.

Keinoja pärjätä kallistuvan energian hinnan 
kanssa siis on, kun tavoitteena on pyrkiä eroon 
Venäjä-riippuvuudesta. Energiateollisuuden mu-
kaan Suomen sähkö- ja lämpöhuolto ei vaaran-
nu, vaikka kaikki energiatoimitukset Venäjältä 
loppuisivat.9 Huomattavasti suurempi haaste on 
riippuvuus öljystä liikennepolttoaineena. Tässä 
myös kotitalouksilla on mahdollisuus toimillaan 
vähentää öljyn kysyntää ja siten vähentää Venä-
jän öljytuloja.

Osan auto- 
matkoista voi 

jättää tekemättä.
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