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K aikki veneilijät tietävät, että veneilyharrastus nielee rahaa. Jo alkuinves-

tointi eli veneen hankinta on merkittävä sijoitus.

Vaikka veneily ja vesillä liikkuminen on Suomessa huomattavasti 

 yleisempi ja kansanomaisempi harrastus kuin monessa muussa maassa, 

on sen talous- ja työllisyysvaikutuksia aina tavallaan vähätelty. Nyt asiasta on tuo-

retta tutkimustietoa (ks. myös sivu 8).

Saaristoasian neuvottelukunnan tilaaman tutkimuksen mukaan veneilyharrastus 

tuo kuntiin vuosittain noin 400 miljoonan euron matkailutulot ja sen työllisyysvai-

kutus on kokonaisuudessaan noin 3 800 henkilötyövuotta. Todellisuudessa talou-

delliset vaikutukset ovat vielä 25–75 prosenttia suurempia, mikäli veneilyjärjestöi-

hin kuulumattomat veneilijät veneilevät ja kulututtavat saman suuntaisesti kuin 

tutkimuksen tavoittamat vajaat 50 000 veneilyjärjestöjen aktiivijäsentä. Se nostaa 

veneilyharrastuksen vaikutukset miljardiluokkaan.

Tutkimuksen piiriin kuuluvat 400 miljoonaa kuluvat pääosin polttoaineisiin ja 

vakuutusmaksuihin (86,5 M€), telakointi-, huolto- ja korjauspalveluihin (83,8), elin-

tarvikkeisiin ja alkoholiin (54,0), ravintola- ja kahvilapalveluihin (49,8), satamamak-

suihin ja -palveluihin (43,7) sekä kestokulutustavaroihin ja veneilyvarusteisiin (40,5). 

Esimerkiksi majoituspalvelut (2,2) sekä muut oheispalvelut kuten kulttuuri-, 

tapahtuma- ja aktiviteettipalvelut (5,8) jäävät tutkimustuloksissa vielä marginaali-

siksi, mutta molemmissa piilee potentiaalia: Suomessa on suojaisat sisä- ja ran-

nikkovedet ja paljon avo- ja retkiveneitä, joilla voisi kiertää saaristossa pidempään-

kin, jos vain toiveiden mukaista majoitusta olisi tarjolla edes kohtuullisen lyhyellä 

varoitusajalla. Ainakaan koronakesinä niin ei vain ole ollut.

Veneilyn keskimääräiseksi vuosikuluksi tutkimuksessa saatiin 2 440 euroa ja 

veneen käyttöpäivien määräksi 30, joista 10 vietetään vierassatamissa. Matkoilta 

haetaan luonto- ja makuelämyksiä, mikä luo kysyntää paikallisille tuotteille ja pal-

veluille.

Kokonaisuutena aktiiviveneilijät ovat hyvinkin tyytyväisiä veneilypalveluihin, 

mutta uhkakuviakin on. Pahimpina puutteina nähdään ongelmat peruspalveluissa, 

kuten jätehuollon ja septityhjennys-

pisteiden toimivuudessa ja uhkana 

oma ikääntyminen.

Silti suurin osa sekä kyselyyn vas-

tanneista veneilijöistä että palvelun-

tarjoajista uskoo veneilyn tulevina 

vuosina yhä kasvavan.
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