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Johdanto 

Ympäristöystävällinen veneily – Itämerellä veneilevien keskuudessa 
tehdyn kyselytutkimuksen tulokset  
 

Nämä tulokset pohjautuvat internet-pohjaiseen kyselyyn, jonka SIFO Research International 

toteutti Håll Sverige Rent –säätiön toimesta. 

 

Tulokset perustuvat kaikkiaan 1701 vastaukseen Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. 

Vastauksia tuli 1719 kpl, mutta 18 vastausta hylättiin sen vuoksi, että vastaajat vastasivat 

kyselyn aiempaan versioon. Tällä ei uskota olleen vaikutusta analyysin lopputulokseen. 

 

Tutkimuksessa käytetty kyselyn on ollut samanlainen kaikissa maissa, muutamaa kysymystä 

lukuun ottamatta. Niissä tapauksissa, joissa kysymysten erilaisuus on ollut relevanttia, se on 

selkeästi mainittu tekstissä ja taulukoissa. Termejä vastaaja, osallistuja ja veneilijä käytetään 

tässä raportissa samanarvoisina termeinä, jotka kaikki viittaavat kyselyyn vastanneisiin 

henkilöihin. 

 

Tulokset esitetään kolmessa osassa. Ensimmäinen osa antaa yleiskuvan kaikista tuloksista, 

toisessa osassa tulokset on esitelty kansallisina kokonaisuuksina. Tulokset esitetään osittain 

samassa järjestyksessä kuin kysymykset ovat kyselylomakkeessa, mutta joissain tapauksissa 

järjestystä on muutettu asiayhteyden tai selkeyden vuoksi. Muutaman kysymyksen kohdalla 

toisessa osiossa on suoritettu joitakin tilastollisia testejä, myös tämä on selkeästi mainittu. Syy 

näiden testien suorittamiseen joidenkin kysymysten kohdalla johtuu siitä, että kun tiettyjä 

maiden välisiä eroja pidetään tärkeinä tuloksia verrattaessa, niin tilastolliset poikkeavuudet 

voivat auttaa näiden erojen ja niiden laajuuden ymmärtämisessä. Raportin kolmannessa osassa 

testataan tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä oletuksia ja esitellään tulokset. Raportti loppuu 

lyhyeen yhteenvetoon kaikkein tärkeimmistä johtopäätöksistä. 

 

Raportissa on myös kaksi liitettä, jotka löytyvät englanninkielisen raportin lopusta. Liitteessä 

A ovat osallistujien vastaukset avoimiin kysymyksiin. Liitteessä B ovat tutkimuksessa 

käytetyt kyselylomakkeet, joista näkee mitkä kysymykset olivat erilaisia kyselyyn 

osallistuneissa maissa. 
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Kaikki vastaukset 
Alla on esitys kaikista vastauksista. Useimpiin kysymyksiin vastaajien määrä on 1701, 

poikkeuksena maakohtaisesti eriävät kysymykset.  

Kansallisuus 

Kansallisuuksien välinen jako määrällisesti oli tasainen muuten, Suomesta osallistujia oli 

hieman vähemmän kuin kahdesta muusta maasta. 

 

 

 

 
 
Kuvio 1: Kansallisuus 
 

Sukupuoli ja ikä 

Vastaajissa oli enemmän miehiä kuin naisia, 52 % oli miehiä ja 48 % naisia. 

Vastaajien keski-ikä Tanskassa oli 48 vuotta, Ruotsissa 43 vuotta ja Suomessa 42 vuotta. 

 

Venetyyppi 

Vastaajat omistivat ja käyttivät eniten päiväretkikäyttöön tarkoitettuja moottoriveneitä, jonka 

jälkeen eniten oli suurempia moottoriveneitä ja purjeveneitä. 
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Kuvio 2: Venetyyppi 

 
Kuinka kauan on omistanut veneen 

Useimmat vastaajat olivat omistaneet veneen joko hyvin pitkään, yli 20 vuotta, tai vähemmän 

aikaa, alle viisi vuotta.  

 

 

 

 
Kuvio 3: Kuinka kauan on omistanut veneen 
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Veneen käyttö  

Useimmat vastaajat käyttivät venettään lyhyisiin retkiin merelle, joka on johdonmukaista sen 

perusteella, että useimmilla oli vene, joka oli tarkoitettu juuri tämäntyyppiseen käyttöön. 

 

 

 
Kuvio 4: Veneen pääasiallinen käyttö 
 

Venettä käytetään vuoden aikana useimmiten 1-20 päivää ja useimmat päivämatkat ovat 

pituudeltaan 10-30 km (3-17 merimailia). 

 

 
Kuvio 5: Veneen käyttöpäivät veneilykauden aikana  
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Kuvio 6: Arvioitu keskimääräinen päivämatkan pituus 
 

Tiedotus, veneenhoitotuotteet ja ympäristö 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää miten veneilijät saavat uutta tietoa veneenhoitotuotteista, 

mitkä tekijät ovat tärkeitä kun näitä tuotteita ostetaan ja miten tärkeänä pidetään 

ympäristöystävällisten tuotteiden ostamista. 

 

Ensimmäiseksi kysyttiin, kuuluuko vastaaja johonkin vaihtoehdoissa esitettyyn järjestöön. 

Vastauksista käy ilmi, että jäsenyys jossakin ympäristöjärjestössä on harvinainen, kun taas 

jäsenyys paikallisessa venekerhossa on yleisempi. Useimmat veneilijät eivät kuulu mihinkään 

järjestöön. 

 
Taulukko 1: Jäsenyys järjestöissä 
Veneseura 39,7

Ympäristönsuojelujärjestö 5,2

Meripelastusseura 13,9

Veneilyliitto tai Purjehtijaliitto 9,8

Ei mikään edellä mainittu 51,4

 

Huolto 

Useimmat kyselyyn vastanneista tekevät kaikki veneensä huoltotoimenpiteet itse. Monet 

käyttävät tiettyjen töiden tekemiseen satamien ja telakoiden tarjoamia palveluja, kun taas vain 

harvat jättävät veneensä kokonaan muiden huollettavaksi.  
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Taulukko 2: Veneen huolto 
Huollan veneeni kokonaan itse 62,8

Teen itse veneessäni paljon, mutta käytän mielelläni 
ammattilaisten apua tietyissä asioissa. 31,3

Veneeni huolletaan kokonaan kotisatamassa tai telakalla. 5,9

 

Tietoa veneen huollosta ja hoidosta 

Noin yksi viidesosa veneiden omistajista saa uutta tietoa veneiden hoitotuotteista toisilta 

veneiden omistajilta ja sen jälkeen ystäviltä ja perheeltä. Monet vastaajista ovat sitä mieltä, 

etteivät he tarvitse enempää tietoa. Internet ja lehdet ovat myös tiedon lähteitä, joskin paljon 

pienemmässä mittakaavassa. 

 

 
Kuvio 7: Uuden tiedon lähteet  
 

Vastaajat saivat myös vastata muutamiin kysymyksiin siitä, miten tärkeinä he kokevat 

ympäristöystävälliset tuotteet. Tulokset osoittavat, että useimmat ostavat ympäristöystävällisiä 

tuotteita silloin kun he löytävät niitä, mutta jotkut vastaajista eivät usko, että tällaiset tuotteet 

ovat yhtä tehokkaita kuin perinteiset hoitotuotteet.  
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Kuvio 8: Ympäristöystävällisten tuotteiden valitseminen  
 

Jotta ymmärrettäisiin, mitkä tekijät ovat tärkeitä veneilijöille kun he valitsevat tuotteita, heitä 

pyydettiin asteikolla 1-5 arvioimaan, miten tärkeää heille on ympäristö, tehokkuus ja 

saatavuus. Tulokset osoittavat, että tuotteen tehokkuus koettiin kaikkein tärkeimpänä ja hinta 

vähiten merkittävänä. Kiinnostavaa on panna merkille, että 5-tasoisella asteikolla, keskiarvo 3 

voidaan tulkita melko neutraaliksi vastaukseksi. Näin ajateltuna arvot alle 3 ovat vähemmän 

tärkeitä ja yli 3 ovat tärkeämpiä. Tässä tapauksessa kaikki tekijät arvioitiin tärkeydeltään yli 

3:n, mikä voidaan tulkita siten, että kaikki tekijät ovat tärkeitä. 

 
Taulukko 3: Veneen hoitotuotteissa tärkeä tekijä (keskiarvo) 

Tehokkuus 4,31

Saatavuus 3,62

Ympäristöystävällisyys 3,61

Hinta 3,37

 

Vastaajilta myös kysyttiin, oliko joitakin tuoteryhmiä, joita heidän uskoakseen voitaisiin 

tehdä enemmän ympäristöystävällisemmiksi. Tulokset viittaavat siihen, että vastaajat uskovat 

tämän olevan mahdollista kaikkien tuotteiden kohdalla.  
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Kuvio 9: Vastaajien mielestä tärkeitä ympäristöystävällisiä tuotteita 
 

Vastaajilta kysyttiin, olisivatko he halukkaita tietyillä toimenpiteillä vähentämään veneidensä 

moottoreiden negatiivisia ympäristövaikutuksia. Vaihtoehto Vaihto alkylaattibensaan oli vain 

ruotsalaisessa kyselyssä. Tulokset osoittavat, että monet vastaajat ovat halukkaita muuttamaan 

ajotapaansa ja käyttämään biohajoavia öljyjä. 

 

 

 
Kuvio 10: Toimenpiteet, joilla oltiin halukkaita vähentämään veneen moottorin päästöjä (%) 
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Veneiden käymälät 

Vastaajista 36,5 %:lla on käymälä veneessä. Yleisintä on kuitenkin käyttää maissa olevia 

käymälöitä, kuten 66 % kaikista vastaajista ilmoitti tekevänsä. Vain 10,6 % käyttää veneen 

käymälää ja 23,2 % tekee tarpeensa luontoon. Useimmat niistä, joilla oli veneessä käymälä, 

tyhjensivät sen useimmiten veteen. 

  

 
Kuvio 11: Käymälän tyhjennys 
 

 

Suurin osa vastaajista, 72,5 %, kierrättää ongelmajätteensä. Jätteistä päästään eroon 

seuraavilla tavoilla: 

   

 
Kuvio 12: Ongelmajätteiden kierrätys  
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Ympäristöasiat 

Yksi tutkimuksen tavoitteista oli saada enemmän tietoa siitä, miten veneilijät kokevat eri 

lähteistä tulevien saasteiden vaikuttavan meriympäristöön. Ensimmäiseksi kysyttiin, olivatko 

vastaajat huomanneet mitään muutoksia meriympäristössä. Vastaukset osoittavat, että 

useimmat vastaajat eivät olleet huomanneet mitään muutoksia ympäristössään ja että 

muutamat vastaajat olivat havainneet vesiympäristön tilan parantuneen.  

 

 

 
Kuvio 13: Muutokset meriympäristössä 
 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan 5-tasoisella asteikolla sitä, miten suuren tai vähäisen 

merkityksen he tietyillä tekijöillä/toiminnoilla arvioivat olevan ympäristöön. Kuten 

aikaisemminkin, jos asteikolla numero kolme tarkoittaa neutraalia (= ei vaikutusta), niin 

arvon yli 3 voidaan tulkita tarkoittavan merkittävää vaikutusta (tässä tapauksessa) ja arvo alle 

3 tarkoittaa vähäistä vaikutusta. Tulokset osoittavat, että vastaajat arvioivat kuuden 

tekijän/toiminnon seitsemästä vaikuttavan negatiivisesti ympäristöön. Ainoastaan veneilyllä ei 

siihen nähty olevan merkitystä. 
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Kuvio 14: Meriympäristön saateiden lähteet (keskiarvo) 
 

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan 5-tasoisella asteikolla sitä, miten suuren vastuun 

meriympäristön tilasta he eri toimijoilla arvioivat olevan. Jälleen kerran kaikki toimijat saivat 

arvon yli 3, minkä voidaan tulkita tarkoittavan sitä, että kaikkien tahojen katsotaan olevan 

vastuullisia. 

 

 
Kuvio 15: Vastuu meriympäristön tilan parantamisesta (keskiarvo) 
 

 

Jotta olisi voitu arvioida veneilijöiden näkemystä siitä, miten suurena he pitävät veneilyn 

kielteistä vaikutusta meriympäristön tilaan, heitä pyydettiin arvioimaan se 5-tasoisella 

asteikolla. Tulokset osoittavat, että vastausten keskiarvo oli 2,89, joka viittaa siihen, etteivät 

vastaajat pitäneet veneilyä negatiivisesti ympäristöön vaikuttavana toimintona. 
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Vastaajia pyydettiin samalla asteikolla arvioimaan, miten suurena he kokevat neljän eri 

toimijan vastuun olevan siinä, että veneilyn negatiiviset ympäristövaikutukset saadaan 

minimoitua. Tulokset osoittavat, että kaikkia neljää toimijatahoa pidetään lähes yhtä 

vastuullisina. 

 

 
Kuvio 16: Vastuu veneilyn ympäristövaikutusten vähentämisestä (keskiarvo) 
 

Vastaajia pyydettiin avoimen kysymyksen kautta tekemään ehdotuksia siitä, mitä muuta 

vesiympäristön parantamiseksi voitaisiin tehdä. Enemmistö veneilijöistä, 72,5 % ei ole 

ehdottanut mitään, mutta tehdyt ehdotukset on esitetty alkuperäiskielellä liitteessä A. 

 

Järjestöjen uskottavuus 
Kyselyyn sisältyi kysymyksiä myös siitä, miten veneilijät kokivat ruotsalaisen Håll Sverige 

Rent –säätiön (HSR) ja suomalaisen Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS) toiminnan. Vastaajilta 

kysyttiin myös, suhtautuvatko he positiivisemmin satamiin, joilla on Sinilippu. Useimmat 

vastanneista suhtautuivat myönteisesti Sinilippuun, vaikkakaan kaikki eivät ko. symbolia 

tunnistaneet. 

 

 



 

 14

 
Kuvio 17: Myönteinen asennoituminen Sinilippuun 
 

Tiivistelmä 
Materiaalin perusteella voidaan vetää joitakin johtopäätöksiä. Tulosten perusteella keskiverto-

veneenomistaja on keski-ikäinen mies, jolla on moottorivene, jonka omistamisen 

pääasiallisena tarkoituksena on tehdä lyhyitä retkiä merelle. Hän tekee suurimman osan 

huoltotöistä itse ja kun hän tarvitsee uutta tietoa, hän hakee sitä toisilta veneilijöiltä ja 

tuttavilta. 

 

Tuotteiden, joita hän ostaa, on oltava tehokkaita, joten vaikka ympäristöystävälliset tuotteet 

ovat tärkeitä, niitä ei kovin yleisesti osteta, koska niitä ei pidetä yhtä tehokkaina. Tästä 

huolimatta veneen ajotapaa ollaan halukkaita muuttamaan, jos sen avulla saadaan veneilyn 

negatiivisia ympäristövaikutuksia vähennettyä – vaikkakaan veneilyllä kaikkiaan ei katsota 

olevan suurtakaan vaikutusta meriympäristön tilaan. Jos veneessä on käymälä, sitä käytetään 

harvoin, enemmän käytetään satamissa olevia käymälöitä. Jos veneen käymälää käytetään, 

sen sisältö yleensä päästetään mereen. 

 

Teollisuutta ja maataloutta pidetään meren suurimpina saastuttajina, mutta vastuun 

negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämisestä koetaan olevan meillä kaikilla. 
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Kansalliset eroavaisuudet 

Veneen käyttö 

Eri maissa oli paljon eroavaisuuksia siinä, millainen vene on, kuinka kauan se on omistettu ja 

mihin sitä käytetään. Suomessa moottorivene oli yleisempi kuin kahdessa muussa maassa. 

Tanskassa venettä käytettiin enemmän kuljetusvälineenä kuin muissa maissa. Tulokset 

esitetään taulukoissa 4-8. %-merkki esittää kokonaisprosenttimäärää maittain. Tämä helpottaa 

maiden välistä vertailua. 

 
Taulukko 4: Venetyyppi (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Moottorivene, päiväretkiä 49,8 65,4 34,9

Purjevene, päiväretkiä 3 2,5 17

Moottorivene, yöpyminen mahd. 25,6 24,7 16,9

Purjevene, yöpyminen mahd. 21,5 7,4 31,3

 
 
Taulukko 5: Veneen omistusvuodet (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska

0-5 vuotta 23,8 29,3 38,8

6-10 vuotta 18,6 20,7 17,3

11-15 vuotta 9,8 13,6 10,5

16-20 vuotta 10,4 11,1 10,1

20 vuotta tai kauemmin 37,5 25,3 23,2

 
Taulukko 6: Veneen käyttötarkoitus (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska

Kilpailu 0,8 0,5 3,9

Kalastus 13 26,3 18,3

Kuljetus 11,3 24,4 2,1

Lyhyet veneretket 63 36,6 61,4

Pitkät venematkat 12 12,2 14,2

 
Taulukko 7: Veneilypäiviä kaudessa (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

1-10 päivää 21,8 34,3 32,4 

11-20 päivää 31,4 28,3 28 

21-30 päivää 21,3 18,9 17,5 

Enemmän kuin 30 päivää 25,5 18,4 22,1 
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Taulukko 8: Päivämatkan pituus (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska

 - 5 km (2,8 merimailia) 21 21,4 14,7

 6-10 km (3-6 merimailia) 31,9 29,7 30,8

11-20 km (7-11 merimailia) 24,4 27,4 26,5

21-30 km (12-17 merimailia) 13,3 13,1 16,5

Yli 30 km (yli 17 merimailia) 9,5 8,3 11,5

  

Tiedotus, veneenhoitotuotteet ja ympäristö 
Tutkimuksessa mukana olleet maat ovat erilaisia myös veneilijöiden järjestäytymisen suhteen. 

Ruotsalaiset ja tanskalaiset vastaajat ovat useammin järjestöjen jäseniä kuin suomalaiset 

vastaajat. Suomalaiset vastaajat taas hyödyntävät internetiä useammin tietoa saadakseen kuin 

tanskalaiset ja ruotsalaiset. 

 
Taulukko 9: Jäsenyys järjestöissä (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Veneseura 45,1 20 48

Ympäristönsuojelujärjestö 4,1 3,9 7,4

Meripelastusseura 31,9 3,7 2

Veneilyliitto/Purjehtijaliitto 11,4 7,4 9,8

Ei mikään yllämainituista 40,5 72,8 47,8

  
 
 
Taulukko 10: Veneen huolto (%) 

 Ruotsi Suomi Tanska 

Huollan veneeni kokonaan itse 68,8 52,3 62,8 

Teen itse veneessäni paljon, mutta käytän mielelläni ammattilaisten  

apua tietyissä asioissa. 26,8 36,9 31,3 

Veneeni huolletaan kokonaan kotisatamassa tai telakalla. 4,4 10,8 5,9 
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Taulukko 11: Tietoa veneen huollosta (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Alan lehdistä 9,6 8,8 12,8 

Alan jälleenmyyjiltä sekä satamien ja  

telakoiden henkilökunnalta 15,2 12,7 11 

Muilta veneenomistajilta 22,6 17,1 27,2 

Ystäviltä ja sukulaisilta 21,6 21,2 11,1 

En tarvitse enempää tietoa 18,1 15,4 19,6 

Internetistä 9 21,7 13,7 

Muualta 3,8 3,2 4,6 

  

Antifouling  

Lähes 80 % ruotsalaisista vastaajista käyttää antifoulingmaaleja veneidensä pohjissa ja 20 % 

ei maalaa ollenkaan. 

  

 
Kuvio 18: Antifoulingmaalin käyttö (vain ruotsalaiset vastaajat)  
 

Ruotsalaiset osallistujat vastasivat kysymyksiin, jotka koskivat antifoulingmaalien käyttöä 

rajoittavaa lainsäädäntöä. Tulokset osoittavat, että useimmat vastaajat hyväksyivät käyttöä 

koskevat rajoitukset, vaikkakin jotkut olivat epävarmoja siitä, mitkä säännöt koskivat heidän 

veneitään. 
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Taulukko 12: Myrkkymaaleja säätelevät lait (vain ruotsalaiset vastaajat) 
Lait tarpeellisia 67,7

Eivät tarpeellisia 15,9

En tiedä mikä koskee minun venettäni 16,5

 

Tanskalaisilta ja suomalaisilta vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he olivat käyttämäänsä 

myrkkymaaliin. Tyytyväisyysaste määriteltiin skaalalla 1-5, jolloin 1 merkitsi ”ei ollenkaan 

tyytyväinen” ja 5 ”hyvin tyytyväinen”. Suomalaisten vastaajien keskiarvo oli 3,54 ja 

tanskalaisten 3,52, joka merkinnee, että he ovat tyytyväisiä käyttämäänsä maaliin. 

 

Tanskalaisilta vastaajilta kysyttiin myös, miten paljon enemmän he olisivat halukkaita 

maksamaan ympäristölle turvallisesta myrkkymaalista. Tulokset osoittavat, että kolme 

neljäsosaa vastaajista olisi valmis maksamaan 25 % enemmän turvallisesta maalista. 

 
Taulukko 13: maksuhalukkuus (vain tanskalaiset vastaajat) 
10 %enemmän 36,2 

25% enemmän 39 

50% enemmän 17,5 

100 % enemmän 7,4 

 

Vastaajilta myös kysyttiin, tiesivätkö he veneenpohjan pesun olevan vaihtoehdon 

myrkkymaalaamiselle. Tulosten perusteella suomalaiset ovat kokeilleet veneen pohjan pesua 

eniten ja että tanskalaisilla on siihen kielteisempi asenne kuin muilla. 

 
Taulukko 14: Suhtautuminen veneen pohjapesuriin (%) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Kyllä, olen kokeillut 15,2 30,6 13,6

Kyllä, mutta en ole kokeillut 46,3 39,9 19

Kyllä, mutta en usko että se on hyvä vaihtoehto 18,6 8,1 23,9

Ei tiennyt  19,8 21,4 43,5

 

Tanskalaisilta vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon enemmän he olisivat halukkaita maksamaan 

ja käyttämään aikaansa veneen pohjan pesemiseen verrattuna pohjan maalaamiseen. Tulokset 

osoittavat, että tanskalaiset olisivat valmiita käyttämään 25 % enemmän aikaansa ja rahaansa 

tähän vaihtoehtoon. Tämä tulos näyttäisi olevan ristiriidassa edellisen kysymyksen vastauksen 

kanssa (jossa tanskalaisilla oli kielteinen asenne pohjapesuun). Tämän kaltaisia 
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ristiriitaisuuksia esiintyy usein tämän kaltaisissa tutkimuksissa ja niiden syytä on vaikea 

selittää. 
 
Taulukko 15: Halukkuus käyttää enemmän aikaa ja rahaa (vain tanskalaiset vastaajat) 
10% enemmän aikaa ja rahaa 42,9 

25% enemmän aikaa ja rahaa   37,1 

50% enemmän aikaa ja rahaa 14,2 

100% enemmän aikaa ja rahaa 5,8 

 

Toimenpiteet, joilla vähennetään moottoreiden kielteisiä ympäristövaikutuksia 

Kysyttäessä vastaajien halukkuutta rajoittaa moottoriveneiden kielteisiä ympäristövaikutuksia, 

näyttävät ruotsalaiset ja suomalaiset olevan tanskalaisia halukkaampia tekemään tarpeellisia 

muutoksia. Huom. vain ruotsalaisille tarjottiin vaihtoehtoa ”vaihto alkylaattibensaan”. 

 
Taulukko 16: Toimenpiteet, joilla vähennetään negatiivisia ympäristövaikutuksia 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Vaihdan alkylaattibensaan 19,7   

Vaihdan polttoainetta 22,1 16,8 13,9 

Vaihdan moottoria 23,5 19,4 12,9 

Ajan polttoainetta säästävämmin 44,1 56,2 23,2 

Käytän biologisesti hajoavaa moottoriöljyä 35,2 30,6 32,2 

Veneessäni ei ole moottoria 3 1,8 7,4 

Ei ole mitään mitä voisin tehdä paremmin 14,5 15,4 27,7 

 

Avoimeen kysymykseen vastatessaan vastaajat totesivat, että he olivat kielteisiä 

ympäristövaikutuksia vähentääkseen jo vaihtaneet kaksitahtimoottorinsa nelitahtimoottoriin. 

Toiset olivat jo opetelleet polttoainetta säästävämmän ajotavan ja vaihtaneet voiteluöljyn 

biohajoavaksi. Myös joitakin radikaaleja ehdotuksia tehtiin, esimerkiksi veneenajokorttia 

ehdotettiin tai kaikkien moottoriveneiden kieltämistä. Alkuperäiset ehdotukset ovat liitteessä 

A. 
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Veneiden käymälät 

Vastaukset tähän kysymykseen noudattavat edellisten kysymysten kaavaa. Ruotsalaiset 

turvautuvat luontoon useammin kun taas suomalaiset käyttävät satamien tarjoamia palveluja. 

 
Taulukko 17: Käymälöiden käyttö (ensisijaisesti) 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Käytän maissa olevia käymälöitä 59,9 78,1 64 

Käytän veneen käymälää 9,8 6 15,4 

Tarpeet tehdään veteen tai luontoon 30,3 15,9 20,6 

 

Käymäläjärjestelyt veneessä vaihtelevat paljon siitä riippuen, minkälainen vene vastaajalla on, 

joten mitään erillistä analyysia maittain ei ole tehty. Jo aikaisemmin on todettu, että pienet 

moottoriveneet ovat yleisin venetyyppi ja on oletettavissa, että näissä veneissä ei ole 

käymälää. Kuitenkin niiltä, jotka ilmoittivat että heillä on veneessä käymälä, kysyttiin, kuinka 

he sen tyhjentävät. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että suomalaiset tyhjentävät 

veneiden käymäläjätesäiliöt satamien imutyhjennyslaitteilla useammin kuin muut 

kansalaisuudet. 
 
Taulukko 18: Käymälöiden tyhjennys 
 Ruotsi Suomi Tanska 

Tyhjennän mereen 65,1 10,4 44,1 

Tyhjennän kemiallisen käymälän maihin 24,1 30,2 31,4 

Käytän imutyhjennyslaitteita 10,8 59,4 24,4 

 

Kun kyseessä on jätteiden kierrätys, tulokset osoittavat, että suomalaiset kierrättävät 

vähemmän kuin muut ja että kaikki ryhmät eroavat hieman toisistaan siinä, miten ne pääsevät 

eroon jätteistään. Prosenttiluku maan nimen jälkeen osoittaa, kuinka moni vastaajista 

kierrättää jätteensä veneessä ja taulukko 19 kertoo, minne ongelmajätteet jätetään. 

 
Taulukko 19: Ongelmajätteiden kierrätys (%) 

 

Ruotsi

(71,5%)

Suomi

 (68,2%)

Tanska 

(76,8%) 

Jätän satamien ongelmajätepisteisiin 39,2 42,4 56,6 

Jätän muihin ongelmajätepisteisiin maissa 59 56,7 40,4 

Jätän milloin mihinkin 1,8 0,9 2,9 
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Ympäristöystävälliset tuotteet 

Ympäristöystävällisten tuotteiden ostossa maiden väliset erot näyttävät olevan pieniä, joskin 

suomalaiset tuntuvat asennoituvan muita positiivisemmin ympäristöystävällisiin tuotteisiin. 

 
Taulukko 20: Ympäristöystävällisten tuotteiden valinta (%)  
 Ruotsi Suomi Tanska 

Ostan vain ympäristöystävällisiä tuotteita  13,4 19,4 12,6 

Ostan kun löydän niitä 47 43,1 44,8 

Ostaisin jos ne olisivat yhtä hyviä kuin perinteiset 

tuotteet 23,5 17,3 18,3 

En tiennyt sellaisia olevan saatavilla 7 12 14,6 

Tuotteiden ympäristöystävällisyys ei ole minulle 

tärkeää 9,1 8,3 9,7 

 

Tulosten perusteella eri maiden kansalaiset kokevat meriympäristön muutokset eri tavoin. 

Suomalaiset kyselyyn osallistujat olivat kaikkein eniten huolissaan havaitsemastaan 

meriympäristön huononemisesta.  

 
Taulukko 21: Muutokset meriympäristössä (%)  
 Ruotsi Suomi Tanska 

Meriympäristö on huonontunut 40,1 53,7 35,3 

Meriympäristö on parantunut 9 8,8 13,1 

En ole huomannut mitään muutosta 50,9 37,6 51,6 

 

Kun verrataan tuloksia kysymykseen ympäristöystävällisten tuotteiden ostamisesta, erot ovat 

niin pieniä, ettei niitä ole esitetty tässä (kts. taulukko 3 jossa on esitelty kaikki tulokset). 

 
Maiden välillä on jonkin verran eroja siinä, mitä lähteitä pidetään syyllisinä ympäristön tilan 

huononemiseen. Eri lähteet on laitettu alla suurimmaksi koetusta alkaen, järjestys perustuu 

saatuun keskiarvoon. Ruotsalaiset olivat arvioineet kaikki lähteet 3:n yläpuolelle (jos kolmen 

oletetaan olevan neutraali ja arvo sen yläpuolella enemmän ja alapuolella vähemmän 

vaikuttava tekijä), mutta suomalaisten ja tanskalaisten keskiarvo vapaa-ajan veneilyn 

vaikutuksesta jäi kolmosen alapuolelle. 
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Ruotsi Suomi Tanska 

Teollisuus Teollisuus Teollisuus 

Maanviljelys Maanviljelys Maanviljelys 

Kauppalaivasto Kauppalaivasto Kauppalaivasto 

Yleinen ympäristön 

huononeminen 

Yleinen ympäristön 

huononeminen 

Yleinen ympäristön 

huononeminen 

Ilmastonmuutos Satamat Ilmastonmuutos 

Satamat Ilmastonmuutos Satamat 

Vapaa-ajan veneet Vapaa-ajan veneet Vapaa-ajan veneet 

 

Tulosten tarkempi analyysi paljasti, että tanskalaiset keskiarvot erosivat merkittävästi kahden 

muun ryhmän keskiarvoista. Kaikki tanskalaisten keskiarvot olivat merkittävästi alempia kuin 

kahden muun ryhmän. Tämä saattaa olla yhteydessä siihen, että tanskalaiset eivät myöskään 

olleet huomioineet muutosta huonompaan suuntaan meren tilassa. 

 

Kaikkia vastaajia pyydettiin myös arvioimaan eri tahojen vastuuta meriympäristön 

parantamisessa. Joitakin kansallisia eroja on, mutta kaikki keskiarvot ovat jälleen yli 3, joka 

viittaa siihen, että kaikkia tahoja pidetään vastuullisina. 

 
Taulukko 22: Vastuu meriympäristöstä (keskiarvo = ka)  

Ruotsi ka Suomi ka Tanska ka

Viranomaiset 4,53 
Rannikolla oleva 
teollisuus ja maatalous 4,52 Viranomaiset 4,2

Rannikolla oleva 
teollisuus ja maatalous 4,46 Kauppalaivasto 4,39

Rannikolla oleva 
teollisuus ja maatalous 4,16

Kauppalaivasto 4,28 Viranomaiset 4,06 Yksittäinen ihminen 3,97

Yksittäinen ihminen 4,11 Yksittäinen ihminen 3,85 Kauppalaivasto 3,91
 

Kysymykseen, kuka on vastuussa vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutusten vähentämisestä, 
kaikkien tahojen keskiarvo oli yli 3. 
 
Taulukko 23: Vastuu vapaa-ajan veneiden ympäristövaikutusten vähentämisestä (keskiarvo) 

Ruotsi ka Suomi ka Tanska ka 
Veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
valmistajat 4,33 Veneilijät 4,15 Veneilijät 4,08

Veneilijät 4,21 
Vierassatamat/telakat/kotisata
mat 4,14 Viranomaiset 3,83
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Viranomaiset 4,2 Viranomaiset 3,96

Veneiden ja 
veneilytarvikkeiden 
valmistajat 3,76

Vierassatamat/telakat/kotis
atamat 4,01 

Veneiden ja 
veneilytarvikkeiden valmistajat 3,94

Vierassatamat/telakat/kotisata
mat 3,56

 

 

Kun vastaajilta kysyttiin onko heidän mielestään vapaa-ajan veneily ongelma 

meriympäristölle, kokonaisarvo oli 2.89. Kun tarkastellaan yksittäisten maiden tuloksia, 

voidaan todeta, että ruotsalaiset vastaajat uskovat vapaa-ajan veneilyllä olevan eniten 

negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä ero on myös tilastollisesti merkittävä. 

  
Taulukko 24: Vapaa-ajan veneiden negatiivinen ympäristövaikutus  

Ruotsi Suomi Tanska 

3,03 2,85 2,55

 

Uskottavuus – Håll Sverige Rent –säätiö ja Pidä Saaristo Siistinä ry 
Ruotsalaisilta vastaajilta kysyttiin, tiesivätkö he HSR-säätiön työskentelevän veneilyn 

ympäristökysymysten parissa ja pitivätkö he HSR:ää uskottavana tahona tähän työhön. 

Tulokset osoittavat, että vastaajat tiesivät tämän melko hyvin ja että tämän organisaation 

uskottavuus näissä toimissa on hyvä. 

 
Taulukko 25: Tietää HSR-stäätiön työstä meriympäristön hyväksi (%) 
Kyllä 42,6

Ei 47,2

Ei tunne HSR-säätiötä lainkaan 10,2

  
Taulukko 26: Uskoo HSR:n kykyihin tässä työssä  (%) 

Kyllä 67,8

Ei 11,6

Ei tunne HSR-säätiötä lainkaan 20,6

 

Suomalainen vastaava veneilijöiden ympäristöjärjestö on Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS). 

Suomalaisista vastaajista 66,8 % tunsi järjestön. Vain 14,5 % suomalaisista vastaajista oli 

jäseniä, vaikkakin jäsenistä 88,1 % oli tyytyväisiä jäsenyyteensä. 37,3 % suomalaisista 
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vastaajista ilmoitti olevansa valmis harkitsemaan järjestön jäsenyyttä. Alla olevasta taulukosta 

näkyy, miksi suomalaiset vastaajat eivät halunneet liittyä PSS:ään. 

 
Taulukko 27: Syy, ettei ole PSS ry:n jäsen (%) 
Ostan irtomerkin 
vuosittain 

En käytä Roope-
palveluja 

Alueella, jolla veneilen, ei 
ole Roope-palveluja 

En koe yhdistyksen tekemää työtä 
tärkeäksi 

13,4 18 25,1 0,7

 

Suomalaisia vastaajia pyydettiin myös asteikolla 1-5 arvioimaan, mitä PSS:n tekemää työtä he 

pitivät tärkeimpänä. Keskiarvo osoittaa, että kaikkia mainittuja toimintoja pidettiin tärkeinä. 

 

Taulukko 28: PSS:n tärkeät toiminnot (%) 
Veneilijöiden jätehuoltopalveluverkosto ja sen huoltaminen 4,83 

Käymäläjätteiden imutyhjennysverkoston kehittäminen 4,6 

Lajittelumahdollisuuksien lisääminen Roope-jätepisteissä 4,31 

Veneilijöiden ja sataman pitäjien ympäristötietoisuuden kasvattaminen 4,19 

Viranomaisyhteistyö veneilyn ympäristöasioissa 4,1 

Vesiympäristön suojelukysymyksistä tiedottaminen 4,02 

Metalliromu ym. Erilliskeräykset 3,76 

Koulutustilaisuuksien järjestäminen 3,24 

 

Johtopäätökset 
 

Tutkimukseen osallistuneiden maiden välillä on paljon eroja, ehkä johtuen kulttuurillisista  ja 

lainsäädännöllisistä eroista. Jos suunnitellaan yhteisiä hankkeita, joissa halutaan vähentää 

vapaa-ajan veneilyn negatiivisia ympäristövaikutuksia, nämä erot kannattaa huomioida.  
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 Hypoteeseihin perustuvat analyysit 
 

Tässä kolmannessa ja viimeisessä osiossa testaamme erilaisia oletuksia. Oletuksia testaamme 

ymmärtääksemme paremmin, miten veneilijät näkevät oman käyttäytymisensä ja valintojensa 

vaikutukset meriympäristöön. Lyhyesti sanottuna perusoletus on, että henkilön ikä, sukupuoli, 

venetyyppi sekä asenne ympäristömerkkeihin, kuten Sinilippuun, vaikuttavat 

kokonaisvaltaisesti siihen, miten vastaaja ylipäänsä asennoituu ja suhtautuu näihin asioihin. 

Lisäksi suoritettiin yksi analyysi, joka on suoraan suhteessa siihen, millaisen veneen vastaaja 

omistaa.  

 

Tässä osiossa vastaajat jaetaan kolmeen ryhmään seuraavin perustein:  

1.Ikä, kolme ryhmää - nuoret (17-40), keski-ikäiset (41-55) ja vanhemmat (56-81). Koska 

nämä ryhmät osittain rinnastuvat asioihin kuten minkälainen vene vastaajalla oli tai kuinka 

monta vuotta se oli omistettu, ikäryhmä viittaa epäsuorasti myös näihin kahteen muuhun 

ryhmään. Jos vastaajat kuuluvat ikäryhmään vanhemmat, he ovat todennäköisesti omistaneet 

veneensä kauemmin ja todennäköisesti veneet ovat myös kooltaan suurempia pidempään 

kartutetun varallisuuden myötä. Tämä ryhmä myös viettää enemmän aikaa merellä.  

 

2. Sukupuoli, kaksi ryhmää. Tämä jako oli yhteydessä siihen, miten vastaaja oli tai ei ollut 

havainnut muutosta meriympäristössä. Naisten mielestä muutos oli useammin huonompaan 

suuntaan, kun taas miehet olivat havainneet muutosta parempaan tai ei muutosta ollenkaan. 

Naiset myös suhtautuvat myönteisemmin ympäristömerkki Sinilippuun, joka viittaa siihen, 

että naisilla on tässä yhteydessä myönteisempi asenne ympäristömerkkeihin.  

 

3. Olivatko vastaajat huomanneet muutosta meriympäristössä vai eivät, tarkastellaan 

suhteessa siihen, kuinka nämä vastaajat näkevät eri toimintojen vaikutuksen ympäristöön ja 

vastuun ympäristöasioiden käsittelystä. Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: niihin, jotka 

olivat havainneet meriympäristön tilan huononevan, niihin jotka olivat sitä mieltä että 

meriympäristön tila on parantunut ja niihin jotka eivät olleet havainneet mitään muutosta 

(ryhmät on esitelty kuviossa 13).  

 

Ryhmien erojen löytämiseksi tarkastellaan lähemmin kahdeksaa kysymystä. Nämä 

kysymykset ovat: 
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1. Veneen huolto 

2. Tiedon lähteet kun on kyse veneen hoidosta  

3. Ympäristöystävällisten tuotteiden osto 

4. Tärkeät tekijät kun ostetaan veneilytuotteita  

5. Jätteiden kierrätys  

6. Eri toimintojen vaikutus meriympäristöön (seitsemän toimitoa/tekijää)  

7. Vastuu meriympäristöstä (neljä tekijää) 

8. Vastuu vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi (neljä tekijää) 

Ikä   

Erot kolmen ikäryhmän välillä (ja vastaavat veneen omistusvuodet ja venetyyppi) tutkittiin ja 

ne on esitetty seuraavaksi.  

 

Ensinnäkin, mitään eroa ei ollut kun kyse oli veneen huollosta. Tiedon hankkimisen suhteen 

analyysi osoitti, että nuorempi ryhmä luottaa enemmän ystäviltä ja sukulaisilta sekä 

internetistä saatuun tietoon kuin vanhempien ryhmä. Vanhin ikäryhmä käyttää tiedon lähteenä 

eniten lehtiä ja he myös useimmin ilmoittivat, etteivät he tarvitse kovin paljon lisätietoa. 

Nuorempien ryhmän mielestä hinta oli tärkeä tekijä veneenhoitotuotteita ostettaessa, kun taas 

vanhemmat kiinnittivät enemmän huomiota tuotteen ympäristöystävällisyyteen.  

Nuoremmat kierrättävät vähemmän kuin muut ja tätä voidaan osittain selittää tämän ryhmän 

omistamien veneiden tyypillä, jotka ovat pienempiä veneitä lyhyitä päivämatkoja varten. 

Niissä ei samalla tavalla synny jätettä kuin matkaveneissä, joissa vietetään pitkiäkin aikoja 

yhtäjaksoisesti.  

 

Toiseksi tutkittiin sitä, onko iällä merkitystä siinä, ketä pidetään vastuullisena ympäristön 

saastumiseen. Tulosten mukaan vanhemman ryhmän (yli 56 vuotiaat) mielestä teollisuus, 

vapaa-ajan veneet, ilmaston muutos ja ympäristön tilan yleinen huononeminen eivät ole yhtä 

suuria saastuttajia kuin millaisena muut ryhmät ne kokivat. Nuorin ryhmä taas ei pitänyt 

maatalouden merkitystä yhtä suurena kuin kaksi muuta ikäryhmää.  

 

Kolmanneksi, ikä näyttää vaikuttavan siihen, keitä pidetään vastuullisina Itämeren ympäristön 

parantamiseen. Vanhimman ryhmän mielestä viranomaisten merkitys on suurempi kuin 

kahden muun ikäryhmän mielestä. Nuorimman ryhmän mielestä taas kauppalaivastolla on 

enemmän vastuuta Itämeren tilan parantamisesta kuin muiden ikäryhmien mielestä.  
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Neljänneksi, kun tarkasteltiin vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutuksia, koki nuorin ryhmä 

veneiden ja veneilytuotteiden valmistajien roolin pienemmäksi kuin muut ryhmät.  

Sukupuoli ja ympäristökäyttäytyminen 

Naisten ja miesten väliset erot näkyvät monissa vastauksissa.  

 

Ensinnäkin miehet huoltavat veneitään enemmän kuin naiset. Kun on kyse tiedonhankinnasta 

veneen hoitoon liittyen, naiset todennäköisemmin etsivät tietoa lehdistä, satamien 

henkilökunnalta, ystäviltä ja sukulaisilta. Miehet taas kysyvät neuvoa todennäköisimmin 

muilta veneilijöiltä, joskin miehet myös enemmän ilmoittivat, etteivät he juurikaan tarvitse 

lisätietoa. Kun naiset ostavat veneenhoitotuotteita, tärkeitä tekijöitä ovat 

ympäristöystävällisyys ja saatavuus. Naiset todennäköisimmin ostavat vain 

ympäristöystävällisiä tuotteita tai ainakin mikäli niitä vain on saatavilla, kun taas miehet eivät 

osta ympäristöystävällisiä tuotteita koska he eivät usko näiden tuotteiden olevan yhtä 

tehokkaita kuin perinteiset tuotteet tai koska ympäristöasiat eivät ole heille tässä yhteydessä 

tärkeitä. Naiset myös ahkerammin kierrättävät jätteensä.  

 

Maanviljely oli ainoa toiminto, jonka miehet katsoivat naisia enemmän vaikuttavan vesistön 

tilaan. Naiset arvioivat miehiä enemmän kaikkien muiden toimintojen (teollisuus, vapaa-ajan 

veneily, satamat, kauppalaivasto, ilmastonmuutos ja ympäristön yleinen huononeminen) 

vaikuttavan ympäristön tilaan enemmän.   

 

Naiset myös kokivat yksilön vastuun negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämisessä 

suuremmaksi kuin miehet. Naisten mielestä myös kaikkien toimijoiden (valmistajat, 

viranomaiset, veneilijät ja satamat) vastuu veneilyn negatiivisten ympäristövaikutusten 

vähentämisessä on  suurempi kuin miten miehet asian arvioivat.  

 

Viimeiseksi voidaan todeta että naisten mielestä veneilyllä on enemmän vaikutusta kuin 

miesten mielestä. Jälleen on mielenkiintoista huomioida, että kun vastaus arvioitiin asteikolla 

1-5 (jossa kolme on neutraali), oli miesten keskiarvo 3:n alapuolella ja naisten sen yläpuolella.  
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Venetyyppi, tiedonhankinta ja vapaa‐ajan veneiden ympäristövaikutukset  

Tässä tutkimuksessa vastaajat jaettiin neljään eri ryhmään omistetun venetyypin perusteella: 

pienet ja suuret moottoriveneet ja pienet ja suuret purjeveneet. Kun selvitettiin, mistä 

veneilijät etsivät veneen hoitoon liittyviä tuotteita, löytyi seuraavia eroja:  

 
Taulukko 29: Erot tiedon lähteissä suhteessa omistettuun veneeseen  
  

Lehdet Pienet moottoriveneet vähemmän kuin muut 

Jälleenmyyjiltä ja satamien ja telakoiden 

henkilökunnalta  
Suuret moottoriveneet enemmän kuin muut  

Muut veneiden omistajat Pienet moottori- ja purjeveneet vähemmän kuin muut 

Ystävät ja sukulaiset Pienet moottoriveneet enemmän kuin muut 

En tarvitse enempää tietoa Pienet ja suuret moottoriveneet enemmän kuin muut 

Internet Suuret moottoriveneet vähemmän kuin muut  

Muut lähteet Suuret moottoriveneet vähemmän kuin muut  

 

Havaitut muutokset, vaikutukset ja vastuu ympäristön hoidosta  

Kun arvioidaan eri toimintojen vaikutusta meriympäristöön ja sitä, kuka ongelmien hoidosta 

on vastuussa, suurimmat erot syntyvät sen ryhmän välillä joka oli havainnut muutosta 

huonompaan suuntaan ja sen ryhmän välillä, joka ei muutosta ollut havainnut.  

Taulukko 30 osoittaa keskiarvot kahdelle ryhmälle kolmesta; ne jotka olivat havainneet 

negatiivisia muutoksia ja ne, jotka eivät olleet. Kolmas ryhmä, joka oli nähnyt muutosta 

parempaan, ei ole mukana tässä taulukossa, koska heidän näkemyksensä eivät merkittävästi 

eronneet näiden kahden mukana olevan ryhmän näkemyksistä.  
Taulukko 30: Havaitut muutokset meriympäristössä ja vastuulliset toimijat (ka)  

 On havainnut muutosta Ei ole havainnut muutosta  

Maatalous 4,34 4,02 

Teollisuus 4,39 4,16 

Vapaa-ajan veneet 3,07 2,77 

Satamat 3,79 3,42 

Laivaliikenne 4,19 3,55 

Ilmaston muutos 3,79 3149 

Yleinen ympäristön tilan 

huononeminen 
3,99 3,63 

Muutokset 0.05 tarkkuudella 
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Taulukko 31: Havaitut muutokset ja vastuu meriympäristöstä kokonaisuutena (ka)  

 
On havainnut 

muutosta 

Ei ole havainnut 

muutosta 

Viranomaiset 4,4 4,22 

Rannikolla olevat 

yritykset ja maatalous 
4,53 4,26 

Ammattimerenkulku 4,33 4,07 

Muutokset 0.05 tarkkuudella 

 

Tarkkaavainen lukija saattaa huomata, että yksilön vastuuta ei ole tässä huomioitu. Tämä on 

sen vuoksi, että ryhmät kokivat tämän tekijän samoin (katso kuvio 15 ja taulukko 22).  

 
Taulukko 32: Havaitut muutokset ja vastuu vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi  

 On havainnut muutosta Ei ole havainnut muutosta 

Veneiden ja veneilytarvikkeiden 

valmistajat 
4,15 3,96 

Viranomaiset 4,15 3,92 

Vierassatamat/telakat/kotisatamat 4,05 3,78 

Muutokset 0.05 tarkkuudella 

 

Jälleen lukijat saattavat huomata, että yksilön vastuuta ei ole tässä huomioitu. Syy on sama 

kuin edellä: ryhmät kokivat tämän tekijän samoin (katso kuvio 16 ja taulukko 23).  

Johtopäätökset 
Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on löytää vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin miten 

saada veneilijöitä muuttamaan käyttäytymistään, jotta veneilyn negatiiviset 

ympäristövaikutukset saataisiin minimoitua ja miten voitaisiin edistää tätä muutosta.  

 

Ennen kuin tähän kysymykseen voi edes osittain vastata, on jälleen kerran hyödyllistä 

tarkastella kyselyyn osallistuneiden maiden veneilijöiden profiilia ja miettiä sitä, miten juuri 

tämäntyyppisen ryhmän käyttäytymistä voidaan parhaiten muuttaa.  

 

Itämerellä on eniten pieniä moottoriveneitä, joita käytetään melko lyhyen ajan veneilykauden 

aikana. Useimmat matkat ovat lyhyitä ja ne tehdään virkistäytymismielessä. Veneen huollon 

veneen omistaja tekee suurimmaksi osaksi itse. Veneilijä ei useimmiten ole minkään järjestön 

jäsen. Uutta tietoa tarvitaan rajoitetusti ja silloin sitä haetaan muilta veneilijöiltä tai lehdistä. 
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Tämä tarkoittaa, että uuden informaation välittäminen tälle yksilölle on haasteellista, koska 

informaatiokanavat ovat hyvin rajoitetut. Heijastusvaikutusta ei kuitenkaan saa aliarvioida. 

Kun veneilijät pitävät tärkeänä tehokkuutta veneenhoitotuotteissa, niin ehkäpä näiden 

tuotteiden käytännön kokeileminen ja tulosten raportoiminen, tai toisilta henkilöiltä niiden 

ominaisuuksista kuuleminen saattaa olla paljon tehokkaampaa kuin vain tiedon jakaminen. 

Tämä tietenkin edellyttää, että tuote todella on vähintään yhtä tehokas kuin perinteisesti 

käytetyt tuotteet. Jos uutta tuotetta perustellaan nimenomaan käytettyihin tuotteisiin 

kohdistetuilla odotuksilla, saattaa veneilijä olla suostuvaisempi kokeilemaan toistakin tuotetta. 

Kun huomioidaan, että veneilijät mielellään vastaanottavat tietoa muilta veneilijöiltä, 

todennäköisyys halukkuus kokeilla vaihtoehtoisia tuotteita on suurempi, jos käytännön 

kokemuksesta on kerrottavaa.  

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet veneilijät osoittavat halukkuutta muuttaa 

käyttäytymistapojaan, jos sillä voidaan vähentää vapaa-ajan veneilyn ympäristövaikutuksia.  

Veneilijät ovat valmiita muuttamaan ajotapojaan, vaihtamaan moottoria ja 

moottoriöljytyyppiä – vaikkakaan he eivät näe toimintojaan ongelmina. Vaikka vastaajat 

pitävät omaa osuuttaan ympäristön huonoon tilaan melko pienenä verrattuna muihin 

saasteiden lähteisiin, säännöt ja määräykset kuitenkin ymmärretään, ollaan valmiita 

maksamaan hieman enemmän ja veneilytuotteiden ja huoltotoimenpiteiden 

ympäristönäkökohtia pidetään tärkeinä.  

 

Håll Sverige Rent –säätiötä ja Pidä Saaristo Siistinä ry:tä pidetään uskottavina 

ympäristöystävällisen veneilyn kehittäjinä. Näiden organisaatioiden kannattaa jatkaa, 

laajentaa ja uudistaa toimintojaan, joilla pyritään muuttamaan veneilijöiden käyttäytymistä.  

 

Tulosten mukaan tanskalaisilla on muista kansallisuuksista poikkeava käsitys vapaa-ajan 

veneilyn vaikutuksista meren tilaan. Suomalaiset näyttäisivät olevan kehittyneimpiä 

vaihtoehtoisten menetelmien omaksumisessa (esimerkiksi venepesuri) ja satamien tarjoamien 

palvelujen käyttämisessä (kuten septitankkien imutyhjennyslaitteiden käyttö ja jätteiden 

kierrätys). Ruotsalaiset taas ovat yksimielisimpiä siitä, että vapaa-ajan veneilyllä on 

negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tämä voidaan selittää kahdella havainnolla: tanskalaiset 

eivät ole havainneet meriympäristössään muutosta huonompaan suuntaan eivätkä siksi 

myöskään näe mitään ongelmaa. Toisaalta suomalaiset ovat jo työskennelleet 

ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja saattavat siksi nähdä jo positiivisia muutoksia.  
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Tulosten perusteella voidaan veneilijät jakaa kahteen ryhmään kansallisuudesta riippumatta. 

Toisaalla on vanhempi miespuolinen veneilijä, jolla on suurempi vene, jolla hän veneilee yli 

kuukauden joka veneilykausi. Hän huoltaa veneensä suurimmaksi osaksi itse, ostaa tehokkaita 

tuotteita, eikä juuri murehdi ympäristöasioita koska hän ei usko oman veneensä aiheuttavan 

ympäristölle mitään ongelmia. Hän on kuitenkin valmis myötävaikuttamaan ympäristön tilan 

parantumiseen lähinnä muuttamalla veneensä ajotapaa polttoainetta säästävämmäksi.  

Toinen veneilijätyyppi on nuorempi henkilö tai nainen. Hänellä on pienempi moottorivene, 

jota hän käyttää lyhyiden retkien tekemiseen 10-20 päivänä kaudessa. Ympäristöasiat ovat 

hänelle tärkeitä ja sen vuoksi hän valitsee, aina kun mahdollista, ympäristöystävällisiä 

tuotteita. Hän kokee vapaa-ajan veneilyn yhtenä saastuttavana tekijänä muiden ohessa ja hän 

kokee oman vastuunsa meriympäristöstä yhtä suureksi kuin kaikkien muidenkin toimijoiden.  

 

Kuten on nähtävissä, näitä kahta tyyppiä motivoivat eri tekijät ja niinpä he myös reagoivat eri 

tavoin tietoon, jonka tarkoituksena on muuttaa heidän käyttäytymistään. Tämän tutkimuksen 

puitteissa ei voida vastata siihen, miten käyttäytymismalleja saadaan muutettua, mutta 

informaation esittämistä suunniteltaessa on tärkeää huomioida mikä on kohderyhmä. 

Molempien tyyppien tavoittaminen samalla informaatiolla on vaikeaa, osittain sen vuoksi että 

ryhmät kokevat eri asiat tärkeiksi ja osittain siksi, että ne käyttävät eri lähteitä uuden tiedon 

hankkimiseen. Esimerkki: jos veneilyalan lehdessä esitellään johonkin 

veneenhoitotuotteeseen liittyen tuotteen negatiiviset ympäristövaikutukset ja kehotetaan 

vaihtamaan se johonkin toiseen tuotteeseen, on todennäköistä ettei ensimmäinen ryhmä 

huomioi artikkelia mitenkään. Ensinnäkään veneilijä ei usko että on syytä olla huolissaan 

veneilytuotteiden ympäristöystävällisyydestä koska muita paljon pahempiakin saastuttajia on. 

Toiseksi, tämän veneilijä epäilee tuotteen tehokkuutta ja uuden tuotteen käyttöönoton 

vaivalloisuutta, kun veneen huolto tulee ajankohtaiseksi. On myös mahdollista, että hänen 

ystävänsä on jo käyttänyt tätä (tai mitä tahansa vaihtoehtoista tuotetta) ja ollut pettynyt 

tulokseen, jolloin veneilijämme jättää tiedon huomioimatta ja pitäytyy aiemmin 

käyttämässään tuotteessa.  

 

Mutta täysin päinvastainenkin tulos on yhtä tosi. Esimerkki: jos vastaavassa lehdessä 

kerrotaan vaihtoehtoisen menetelmän käytännön vaikutuksista (esim. pohjamaalin 

vaihtamisesta toiseen) ja keskitytään tuotteen tehokkuuteen ja kohderyhmänä onkin toinen 

ryhmätyyppi, on pohdittava muita asioita. Ensinnäkin, informaatio ei välttämättä tule 
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ollenkaan nähdyksi, koska ryhmä ei käytä ao. lehteä tiedon lähteenä. Toiseksi, ellei 

ympäristöä mainita lainkaan, heillä ei myöskään ole syytä vaihtaa tuotetta, koska tehokkuus ei 

ole tälle ryhmälle kovin tärkeä asia. Hehän eivät itse juurikaan huolla venettään, vaan sen 

tekee telakan henkilökunta. Lehtileikkeessä pitäisi myös kertoa hinta ja mistä sitä saa, tai voi 

olla ettei informaatio ole niin tehokasta kuin se voisi olla.  

Kun suunnitellaan tiedotuskampanjaa, on myös tärkeää miettiä, minkälainen venetyyppi 

kohteena on. Useimmat kyselyyn osallistuneista omistivat pienen moottoriveneen, joten 

yleisesti kannattaa keskittyä niitä koskevien ongelmien ratkaisuun, ennemmin kuin kaikkien 

veneilijöiden ongelmien ratkaisemiseen.  

 

Lopuksi voidaan todeta, että tutkimuksen perusteella voidaan olla varovasti optimistisia sen 

suhteen, että vapaa-ajan veneilijät haluavat ja voivat vaikuttaa veneilyn ympäristövaikutusten 

vähentämiseen. Tutkimusmateriaalia kannattaa hyödyntää kampanjoiden ja opetusmateriaalin 

tekemisessä.  


