


 Vapaa-ajan harrastamisen toimintakenttä on pirstaloutunut ja ihmisten vapaa-
ajasta kilpailee yhä useampi aktiviteetti 
 

 Veneily koetaan miellyttäväksi harrastukseksi sekä siihen liittyvät elämys,- luonto- 
ja harrastusmahdollisuudet laajoina ja houkuttelevina. Iso osa veneilystä 
kiinnostuneista kuluttajaryhmistä jättää silti veneilyharrastuksen aloittamatta 
 

 Karkeasti voidaan sanoa, että vain 20% väestöstä ei koe veneilyä missään 
muodossa mielenkiintoisena, mutta 80% kuluttajista veneily voisi olla houkutteleva 
harrastus, jos sitä tarjottaisiin nykyistä laajemmissa ja juostavammissa muodoissa 
 

 Piilevää palvelukysyntää on olemassa, mutta palveluntarjoajia vain vähän. 
Potentiaalin hyödyntämiseksi venealan yritysten tulisi nähdä yhä enemmän 
perinteisen veneilyn ja tuotekaupan ulkopuolelle 
 

 Kansainvälisesti palvelumahdollisuuteen on monessa maassa tartuttu ja 
maailmalta löytyykin hyvin  kannattavia ja innovatiivisia palveluliiketoimintamalleja 
harrastusveneilyyn 
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Tutkimuksen tausta ja motiivit 

 Vapaa-ajan harrastuskenttä on pirstaloitunut ja ihmisten vapaa-ajasta kilpailee yhä 
useampi harrastus. Harrastusvaihtoehtojen määrä on kasvanut  

 Vapaa-aika on muuttunut yhä arvokkaammaksi ja sitä ei haluta käyttää turhiin asioihin 
 Jatkossa ei olla valmiita sitoutumaan yhteen harrastukseen yhtä vahvasti kuin ennen 

 Suomalainen veneala on murroksessa ja kaipaa uusia liiketoimintalähtöjä 
 Perinteiset liiketoimintamallit  jäävät helposti tulevaisuudessa globaalin kilpailun jalkoihin 
 Venealan yrityksiltä edellytetään jatkossa yhä enemmän asiakaslähtöistä uusiutumiskykyä 

 Veneily koetaan yhä mielekkääksi ja houkuttelevaksi vapaa-ajan harrastukseksi, mutta 
harrastajamäärät eivät kasva 

 Veneilyharrastukseen kasvetaan usein lapsuudesta asti, joten myöhemmin kyytiin 
hyppääminen on suuri kynnys 

 Veneharrastajien kenttä on melko konservatiivinen. Tietyissä veneilijäpiireissä jopa 
koetaan ongelmallisena uudet harrastajat, jotka eivät ole yhtä sitoutuneita eivätkä tunne 
tai koe perinteistä veneilyetikettiä millään tapaa omakseen 

1. Venealan murros 

2. Vapaa-ajan harrastusten pirstaloituminen 

3. Veneilyn aloittamisen kynnys korkea 
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Mitä kaikkea  
veneily voisi olla 

Mitä veneilyn  
tulisi olla 

Venealalla laajenemispotentiaalia 

1. Nykyveneilijät 
Vaikka veneilevätkin perinteisen 

konseptin mukaan, saattavat 
kaivata jotakin uutta 

 2. Kiinnostuneet 
Nykyisen kaltainen veneily 

kiinnostaa, mutta jokin este 
aloittamiseen on 

3. Täysin uudet ryhmät 
Nykyveneily  vierasta, mutta 

veneilyn elämykselliset elementit 
kiinnostavat 

Harrastajamäärät 
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Mitä veneily nykyisin on 
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Visio 2025 on kaksiosainen tutkimus 
 Kaksivaiheisen tutkimuksen ydinteemana oli tutkia, miten suomalaista veneilyä ja siihen 

liittyviä tuotteita tulisi tarjota nykyisille ja tulevaisuuden harrastajille asiakaslähtöisemmin, 
kokonaisvaltaisemmin ja palvelumuotoisina 

 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2009, jolloin kartoitettiin nykyisten 
veneilijöiden palvelutarvetta ja venealan yritysten tarjoomaa sekä tunnistettiin tulevaisuuden 
trendejä venepalveluiden tarpeelle eri  veneilijäryhmissä 

 Tässä 2010-2011 toteutetussa hankkeessa keskityttiin uusiin nouseviin asiakasryhmiin ja 
uusiin radikaaleihin palveluliiketoimintakonsepteihin 

 Tutkimuksessa haravoitiin myös innovatiivisa venepalveluita maailmalta suomalaisiin 
olosuhteisiin sovellettaviksi 
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Tutkimuksen keskeiset ydinkysymykset 

 Millaista veneilyä ja siihen liittyviä palveluita suomalainen veneilysektori tällä 
hetkellä tarjoaa ja miten asiakkaat kokevat nykytarjonnan: Onko tarjonnan ja 
kysynnän välissä piilevää kuilua? 
 

 Miten veneilystä kiinnostuneiden, mutta veneilyä harrastamattomien kuluttajien 
näkemys eroaa nykyisestä alan yritysten tarjonnasta ja vallitsevasta 
veneilykulttuurista? Mikä on se este, joka on estänyt veneilyn aloittamisen? 
 

 Miten palveluja, tarjontaa ja toimintatapoja tulisi laajentaa, jotta uudet ryhmät 
tarttuisivat harrastukseen ja aloittamisen esteet saataisiin matalammaksi? 
 

 Millaisia ovat tulevaisuuden veneilijöiden harrastustarpeet ja löytyykö veneilijöistä 
erilaisia ryhmiä? Mikä on eri ryhmien ostovoima ja kehityspolku veneilijäksi? 
 

 Miten yksittäiset yritykset Suomessa ja maailmalla ovat käytännössä toteuttaneet 
muutoksia liiketoiminnassaan, ja miten malleja saataisiin laajemmin jalkautettua 
suomalaisella venealalla Suomen olosuhteet ja alan erityispiirteet huomioiden? 
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Tutkimuksen rakenne 

Visio 2025: 
Edellinen 
tutkimus 

Fokusryhmät 
ja työpajat 

Sosiaalinen 
media 

Kyselytutkimus 

Kirjallisuus-
tutkimus 

Uusien 
asiakkaiden 

tarpeet 

Kansainvälinen 
benchmark 

Liiketoiminta-
mallien aihiot 

Suomalainen 
ympäristö 

Uudet palvelukonseptit suomalaiselle 
venealalle 

Reality check 
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Tutkimusmenetelmät 

 Ideoiden keruu tutkimuksen tueksi Aivoriihet 

 Yritysten näkemysten kerääminen Yrityshaastattelut 

 Teoreettinen tausta Kirjallisuustutkimus 

 Sosiaalisten medioiden haravointi Taustatutkimus 

 Veneilemättömät kuluttajaryhmät Kyselyt 

 Taustatekijöiden ymmärtäminen tilastollisesti Faktorianalyysit 

 Eri ryhmien tunnistaminen tilastollisesti Klusterointi 

 Ryhmien väliset erot Tilastolliset testit 

 Visioiden ja tulosten konkretisointi 
ruohonjuuritason tapausesimerkeiksi Käyttötapaukset 
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Ensimmäinen vaihe toteutettiin 2009 

 Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuonna 2009, jolloin tutkitiin 
nykyisiä veneilijöitä ja veneyritysten palvelutarjoomaa nykyisellään sekä 
tarkasteltiin kehitystä tulevaisuuden trendien näkökulmasta 

 

 Tutkimuksen kyselyaineistosta tunnistettiin kolme veneilijätyyppiä, joista 
tehtiin kärjistetty tyyppikuvaus sekä hahmotelma heidän tyypillisestä 
tulevaisuuden palvelutarpeestaan. Muun aineistonkeruun pohjalta 
hahmoteltiin muita uusia veneilijäryhmiä 

 

 Ensimmäisen vaiheen metodeina haastattelut ja kyselytutkimukset, jotka 
oli suunnattu nykyisille järjestäytyneille veneilijöille sekä Finnboat ry:n 
jäsenyrityksille 

 

 Ensimmäisestä tutkimuksesta on saatavilla oma tutkimusraporttinsa 
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Tunnistetut nykyveneilijätyypit 

Rassaaja-Rane Insinööri-Pasi 

Ikä 

Tulotaso ja 
elämäntyyli 

Palvelut 

Veneily 

Bengt-Åke Nella 

Melko korkea, ylempää 
keskiluokkaa 

Nuori tai keski-ikäinen 

Tottunut käyttämään ja 
käyttää mielellään, arvostaa 

tehokkuutta 

Haluaa nauttia vain itselle 
arvoa tuottavista asioista 

veneilyssä 

Nuori 

Korkea, urbaani 

Tottunut käyttämään, 
edellytys helppous 

Arvostaa veneilyssä 
elämyksiä ja 

sosiaalisuutta 

Tulevaisuuden veneilijätyyppi, jonka potentiaali 
nykyisin aliarvioitu. Haluavat keskittyä veneilyssä 

olennaiseen, elämyksellisiin hetkiin. 

Perinteiset pienenevät veneilijäryhmät, joille nykyiset venetuotteet , 
palvelut ja liiketoimintamallit  on suunnattu. Tarvitsevat 

tulevaisuudessa enemmän tukevia palveluita. 

(Alempaa) keskiluokkaa 

Keski-ikäinen tai vanhempi 

Ei mielellään käytä, tekee itse 
joko omasta ilosta tai 
näennäisesti säästäen 

Tärkeä osa veneilyä on myös itse 
tekeminen 

Keski-ikäinen tai vanhempi, 
kuuluu suuriin ikäluokkiin 

Korkea, konservatiivinen 

Epäluuloinen palveluita kohtaan, 
mutta palvelut harrastuksen 

jatkumisen edellytys 

Pitkä kokemus veneilystä, mutta 
tulevaisuudessa ei aikaa, 

kiinnostusta tai terveyttä veneen 
huoltamiseen itse 
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1. Bengt-Åke: Iäkäs veneilijä 

 ”Benkku” on varttunut veneilijä, joka on 
harrastanut veneilyä jo pitkään 

 Hänen lapsensa ovat muuttaneet pois, lainat 
maksettu ja hänellä on keskimääräistä enemmän 
rahaa käytettävissään 

 Benkulla on mahdollisuus monipuolisten 
palveluiden käyttämiseen ja jo ikäsyidenkin 
johdosta joutuu niitä vuoteen 2025 mennessä 
enenevissä määrin käyttämään 

 Benkulla ei ole tulevaisuudessa aikaa, 
kiinnostusta tai osaamista veneen huoltamiseen 
itse, ja ikäsyytkin estävät tämän 

 Konservatiivinen ja epäluuloinen tiettyjen 
palvelumuotojen, kuten osaomistuspalvelujen 
suhteen 

 

 

 

”Ostan mielelläni veneille 
kokonaisvaltaiset palvelut 

(minulla on kolme venettä, joista 
huollan vain yhtä itse)” 

”Esimerkiksi osaomistus tai 
vuokraus on aika "mystistä".  

Vuokraveneissä on joko 
kalaveneitä tai luksusjahteja, joita 

en halua” 
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2. Rassaaja-Rane: Tee-se-itse -mies 

 Tee-se-itse –veneilijä, joita nykyveneilijöistä 
karkeasti kolmannes 

 Ylläpitää perinteistä ja konservatiivista 
sosiaalista konstruktiota veneilystä, 
suhtautuu usein hieman karsastaen 
uudenlaisiin veneilyn harrastusmuotoihin ja 
harrastajiin 

 Ranella veneen kunnostus ja ylläpito on osa 
harrastusta halusipa hän sitä tai ei 
 Osa Raneista kunnostaa venettään silkasta 

kunnostamisen ilosta 

 Toiset pyrkivät näennäisesti matalampiin 
harrastuskustannuksiin itse tekemällä, 
”tekemällä itse säästää”, mutteivät nauti 
tästä 

 Raneja kuvaavat korkea omatoimisuuden 
aste ja oman seuran tuottamien palvelujen 
priorisointi yritysten tuottamiin palveluihin 
nähden 

 

 

 

 

 

”Ei tarvetta [palveluille]” 

”Pyrin tekemään 
kaiken itse” 

”Perheessämme on 
venekorjaamisen 

erikoistunut henkilö, joka 
tarvittaessa auttaa 

asioissa” 

”Teen mahdollisuuksien mukaan 
kaikki itse, samalla oppii ja tietää 
veneestä enemmän - varmuutta 

vesillä liikkuessa” 
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3. Insinööri-Pasi: Vaivattomuus tärkeää 
 Suurten ikäluokkien jälkeläinen, iältään 28-40 

vuotta, asuu Etelä- tai Kaakkois-Suomessa. Pieniä 
lapsia tai lapseton pariskunta, jolla korkeat tulot 

 Korkeakoulutettu ja työelämässä, tulot 
ansiotulopainotteisia ja yli keskitason 

 Ansiotyön johdosta rajallinen vapaa-aika, 
ymmärtää rahan ja vapaa-ajan 
vaihtoehtoiskustannuksen 

 Käyttää yleisesti ottaen erilaisia osto- ja 
leasingpalveluita valtaväestöä enemmän 

 Ei elämäntapasuhtautumista veneilyyn, vain yksi 
harraste muiden joukossa. Veneily aloitettu 
aikuisiällä; ei välttämättä lapsuuden kosketusta 
veneilyyn 

 Ei näe veneseuraan liittymistä itseisarvona, vaan 
arvioi tilanteen palvelutarjonnan näkökulmasta 

 Veneilyn luonne spontaania, verraten 
lyhytkestoista sekä elämyspainotteista, eli venettä 
ei käytetä mihinkään tiettyyn funktionaaliseen 
tarkoitukseen kuten yhteysveneenä 

”Palvelukulttuurin puute alalla 
[haittaa palveluiden käyttöä]. 

Aloittelevia veneilijöitä kohdellaan 
ylimielisesti eikä vaivauduta 

selittämään asioita siten, että niistä 
olisi mahdollisuus oppia.” 

”Veneen kiinteän sisustan 
verhoilupalvelua ei tunnu 

löytyvän eli ihmistä, joka tulee 
telakalle tekemään työn” 
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4. Nella tulevaisuuden veneilijänä 
 Nella muodostaa tulevaisuudessa kokonaan 

uuden veneilijätyypin. Nellaa ei juuri löydy 
nykyisten järjestäytyneiden veneilijöiden 
joukosta yhtenäisenä suurena ryhmänä 

 Osin spekulatiivinen Nella nyt noin 16-18 
vuotias, vuonna 2025 28-30-vuotias: 

– Korkeasti koulutettu, hyvin 
toimeentuleva 
(ekonomi/DI/juristi/lääkäri) 

– Arvostaa vapautta elämässään, eli 
vuokra-asuminen täysiverinen 
vaihtoehto omistusasunnolle 

– Muita harrastuksina tennis, ratsastus, 
golf, jooga, musiikki, taitoluistelu, 
laskettelu 

– Lapsuudessa perhe ei veneillyt, joten ei 
tunne tai ole omaksunut nykyistä 
veneilykulttuuria tai yhdistystoimintaa 

 Nellaan vaikuttaa tällä hetkellä 

– Paras kaveri Bella – Isä veneilee 

– Ratsastuskaveri Sari – maalta 

– Myöhemmin poikaystävä ja opiskelupiirit 

Nellan kosketukset veneilyyn 

 Yksi hyvä ja yksi kauhea kokemus ystävätär 
Bellan isän veneellä 

 On käynyt kavereiden kanssa 
purjehdusmatkalla Kreikan tai Turkin 
saaristossa vuokraveneellä 

 Mielikuvissa naistenlehtien lifestyle-
veneilytarinat 

 Istuskellut satamaveneissä (Hangon 
regatta, Aurajoki, yms) 

 Purjehdusrippikoulu tai koulun 
purjehdusmatka 

Nellan lifestyle  

 Ilmoittaa rakastavansa merta  

 Paljon erilaisia harrastuksia, ei ole 
kiinnostunut mökkeilystä perinteisessä 
mielessä, viikko mökillä kesässä  riittää 

 Ei myönnä katsovansa televisiota 

 Ihailee ruotsalaista kulttuuria 

 Ei kuitenkaan ”korkkaripimu”, eli valmis 
ulkoilmaelämään 
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Miten myydä eri ryhmille? 

 Tällä hetkellä kokee mieluisimmaksi markkinointikanavaksi venealan 
tapahtumat ja Internetin  

 Eläköityminen kasvattaa mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin ja 
lisännee tämän painoarvoa 

 Suhtautuu hieman muita positiivisemmin suoramarkkinointiin 
 Tälle joukolle on tärkeää erityisesti veneen huoltoon ja ylläpitoon 

liittyvien palvelujen helppo saatavuus, kattavuus ja kokonaisvaltaisuus 
sekä keski-iän kohoamisen seurauksena varsinaiseen veneilyyn liittyviä 
ergonomisia seikkoja, kuten esteettömyys satamissa  

 Veneensä myyneet Benkut tulisi pitää kaikin keinoin mukana 
harrastuksessa  

 Omistuspalvelut 
 Time-share –tyyppiset palvelut, joissa yhdistetään esim. 

mökkeily/veneily 
 

 

 Tällä hetkellä venealan tapahtumat tehokkain keino tavoittamiseksi 
 Internet erityisesti nuorten omatoimisten harrastajien suosiossa, joten 

mainonta veneilyfoorumeilla. Netin ja sosiaalisten medioiden merkitys 
kasvaa edelleen, joten näissä jaettu informaatio on erittäin hyödyllistä 
palautetta myös yrityksille toiseen suuntaan 

 Omatoimisuuden johdosta Rane tulee myös tulevaisuudessa haluamaan 
veneen kunnostamiseen tarvittavia kemikaaleja ja muita tarvikkeita 

 Koska erilaisten lupien pakollisuus lisääntyy, Raneille kannattaakin 
tulevaisuudessa tarjota em. sertifikaatteihin liittyviä koulutuspalveluita 
sekä tarjota mahdollisuus ylläpitää  ja päivittää teknistä osaamistaan 

 Kokee nykyisellään saavansa liian vähän tietoa venealan palveluista  
 Keskeisin markkinointikanava tällä hetkellä Internet. Pasi tukevasti 

työelämässä vielä 2025, joten netin merkitys ei ainakaan pienene 
 Tarjottava enemmän paketoituja palveluita, joissa valinnanvaraa 

oikeissa kohdissa 
 Esimerkiksi jo veneen ostamisen yhteydessä tarjotaan huollon 

ja telakoinnin lisäksi veneilylomakokonaisuuksia matkailu- ja 
ravitsemuspalveluineen. Edellyttää yhteistyötä veneiden 
myynti- ja käyntisatamapalveluntarjoajien välillä 

 Potentiaalin hyödyntämisen edellytyksenä kauden pidentäminen 
 Charter-, osaomistus- ja time share –veneily ulkomailla, esimerkiksi 

paketoituna muihin matkailupalveluihin 

 Markkinoinnissa lifestyleä tukevan mielikuvan luominen mutta samalla 
ympäristönäkökohdat huomioiden 

 Lehdet, Internet ja populaarikulttuuri kautta (Product placement)  
 Traumojen välttäminen  

 Kaverin isä: ”hyppää nyt!” 
 Yhdistelmä sade+ulkovessa+tylsää+hyttysiä+pahoinvointi 

 Ensimmäinen pelottava kokemus osaavan ihmisen kanssa ja aloitettava 
päiväpurjehduksilla hyvässä kelissä 
 Ammattimainen koulutus/kurssitus 
 Koulutuksen markkinointi ainejärjestön kautta ja matkailun yhteydessä 
 Sosiaalisen elementin esiintuominen 
 Harrastuksen helppouden painottaminen 

Insinööri-Pasi 

Bengt-Åke 

Rassaaja-Rane 

Nella 
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Nykyisin veneilyyn kasvetaan sisään 

1. Mukana vanhempien 
veneessä  

 Mukana 
kunnostustalkoissa 
ja seuran 
tapahtumissa 

 Tottuu veteen ja 
veneisiin 

7v 
2. Pursiseuran jollan 
kokeilu, ensimmäinen 
oma kevytvene 

 Opettelee 
huoltamaan ja 
pitämään veneen 
kunnossa 

 Meripartio, 
junioritoiminta 

15v 
3. Kevytvenekisoja, 15-
vuotiaana vanhempien 
matkavene lainaan 

 Oman veneen 
parantelua, 
perheen veneen 
kunnostusvastuu 
kasvaa 

4. Ensimmäinen oma 
kölivene. Kisoja ja 
matkapurjehdusta 

 Kilpailuja ja 
matkapurjehdusta 
kaveriporukassa 

 Seura edelleen 
osa harrastusta, 
mutta 
yhdistystoiminta 
ei sinänsä 
kiinnosta 

35v 
5. Ensimmäinen 
perhevene 

 Mukana vaimo ja 
pieniä lapsia 

 Vapaa-ajan 
vähentyessä 
Insinööri-Pasi 
siirtyy 
ostopalveluihin  

 Rane tekee huollot 
itse 

50v 
6. Uudempia/isompia 
veneitä varallisuuden 
mukaan 

 Aktivoituu 
seuratoiminnassa 

 Benkku alkaa 
käyttää osto-
palveluita. Jos ei 
tarjolla, lopettaa 

 Rane tekee 
edelleen itse. Kun 
väsyy, lopettaa 
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Tyypillinen suomalaisen veneilijän elinkaari 





















Työpajat: Mikä veneilyssä mättää? 

 Veneily harrastuksena kiinnostaa suomalaisia, mutta monet jättävät kiinnostuksesta 
huolimatta aloittamatta. Veneilyyn kasvetaan usein sisään lapsuuden perheen harrastuksen 
kautta ja kynnys aloittaa veneilyharrastus myöhemmällä iällä on korkea 

 

 Keräsimmekin vuonna 2010 ryhmäkeskusteluun eri taustaisia urbaaneja, korkeasti 
koulutettuja ja hyvin toimeentulevia nuoria aikuisia (iältään 25 – 35 vuotta),  jotka eivät 
tällä hetkellä harrasta veneilyä. Keskustelimme rennossa ilmapiiristä siitä, miksi veneily ei 
kiinnosta tai miksi nuoret eivät ole aloittaneet veneilyä kiinnostuksesta huolimatta, millaista  
olisi ihanteellinen veneily ja miksi nykyinen veneharrastuskenttä ei tavoita heitä 

 

 Tärkeimpiä keskustelussa spontaanisti nousseita teemoja olivat  

 Veneilyn rasitteet (pääoma, aika, sitoutuminen) 

 Osaamisen puute ja aloittamisen vaikeus 

 Nykyveneilyn muoto ja brändi ei houkuta harrastamaan 

 Mielekkäiden palvelukonseptien puute 

 Venealan asiakaslähtöisen liiketoimintaosaamisen yleisesti matala taso. Nykyisin pitää 
tietää mitä ostaa ennen kauppaan menoa 
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Omistus- ja aikarasitteet keskeisiä 

”Veneen vaatima työn määrä. Koska ja missä 
elämäntilanteessa veneen ehtisi hankkia?” 

”Oman veneen käyttöaste olisi matala” 

”Suuri vaiva, etenkin huolto” 

”Omistuksesta pitäisi päästä pois” 

”Kaveriporukalla olisi kiva omistaa, mutta kukaan ei halua 
olla päävastuussa, ja yhteisomistus johtaisi kuitenkin 
keskinäiseen kyräilyyn” 
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Nykyinen veneilyn malli ei kiinnosta 

”Veneily on miesvaltainen harrastus” 

”Pois eräjormailusta” 

”Mitä edes nykyisellään 
myydään? Veneily pitäisi tarjoilla 
vaihtoehtona kokeilla jotakin 
uutta ” 

”Pitää tarjota eri ryhmille erilaisia 
veneilykokonaisuuksia ja ymmärtää 
ihmisten eri tarpeet” 

”Pois tunkkaisuudesta, pitäisi olla 
merellinen city-brändi!” 

”En oikeastaan edes haluisi 
sählätä purjeiden kanssa 
veneillessä” 
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Tietoa veneilystä ei löydy helposti ja 
pelätään omaa osaamattomuutta 
 

”Osaamisen puute suuri 
este” 

”En edes tiedä mitä mahdollisuuksia 
veneilyssä on” 

”Pelko veneen rikkomisesta” 

”Mokaamisen pelko on vahva” 

”Veneilykohteet, säilytyspaikat ja 
näiden saavutettavuus” 

”Suomen säät ovat  
hankalia” 
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Uusille palvelukonsepteille kysyntää 

”Off-season -hinnat kauden ulkopuolella” 

”Kaverikuski” ”Säätakuu” 

”Veneilypalvelut Helsinkiin saapuville 
risteilyturisteille” 

”Sosiaalinen kaveriveneilyn 
konsepti” 

”Jotkut voisivat jopa pitää extreme-
veneilystä, jos mukana on osaava kippari: 
Achievements ja kisaaminen kavereiden 
kanssa” 

”Venepalvelut tulisi yhdistää muihin 
tapahtumiin, etenkin huonojen säiden 
varalta” 

”Nettiportaalissa tarjoajien ja tiedon 
keskittäminen” 
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Venepalvelun tulee olla mielekäs 

”Moottoriveneily ei ole yhtä vahva elämys 
kuin purjehtiminen” 

”Kalastusta voisi harrastaa 
huonollakin kelillä” 

”Koulutuksessa ei saisi 
olla tasapäistämistä” 

”Ulkopuolinen kapteeni ei saa olla 
vaivaannuttava” 

”Katamaraani olisi ihanteellinen” 

”Avaimet-käteen –
vuokraus” 

”Ei mitään Kimi Räikkönen –veneilyä” 

”Epämiellyttävyyden minimointi olisi 
tärkeää” 
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Yhteenveto nuorten näkemyksistä 

Lähes kaikki suhtautuivat lähtökohtaisen positiivisesti veneilyyn sekä 
merellisiin harrastuksiin ja elämyksiin 

Palvelutarjonnassa on selkeä aukko 
 Kyseessä ryhmä, jolla olisi ostovoimaa ja halua harrastuksen 

aloittamiseen, mutta nykyinen veneilyn ympärille rakentunut perinne 
ja tarjotut mahdollisuudet eivät vedä puoleensa 

 Harrastus jää usein aloittamatta 

A
lo

it
ta

m
is

e
n

 e
st

e
et

 Pelot ja osaamattomuus, koulutuksen puute 

Ajan, työn, sitoutumisen ja pääoman tarve liian suuri 

Perinteinen veneily ja veneilyn nykybrändi ei houkuttele 

Aloituskynnys korkea, ei tiedetä miten päästä alkuun 

Tiedon saaminen harrastuksesta ja mahdollisuuksista 

- 

- 

- 

- 

- 
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Miten aloittelija löytää tietoa 

 Nykyisin Internet ja sosiaalinen media ovat ihmisten tärkeimpiä tiedonhakukanavia  vapaa-
ajan askareisiin ja harrastuksiin liittyen. Lähes jokaisella harrastuksella löytyy 
keskustelualusta, joissa teemasta kiinnostuneita ihmisiä ympäri Suomea  

 Tutkimuksessa nähtiin tärkeänä miettiä, miten uusi harrastaja tai veneilystä kiinnostunut 
luontaisesti löytää tietoa netistä, sekä millaista ohjeistusta aloittelija saa nykyharrastajilta 

 Forumeilta käytiin läpi vanhoja veneilyyn liittyviä viestiketjuja, osallistuttiin aktiivisiin 
viestiketjuihin keskustelua provosoiden, sekä avattiin uusia viestiketjuja, jotka pyrittiin 
kirjoittamaan spontaaniin muotoon  

 Keskustelupalstojen keskustelijoilta tunnusteltiin kahta seikkaa: 
 Millä edellytyksillä voisin aloittaa veneilyn harrastamisen? 
 Miksi en mahdollisesta kiinnostuksestani huolimatta voi/halua aloittaa 

veneilyharrastusta? 

 Tutkimukseen valittiin muutama veneaiheinen forum (sfnet.veneily, Suomi24, puuvene.net) 
sekä yleisiä portaaleja (Helistin ja Kotiverstas), joissa puhutaan paljon erilaisista harrastuksista 
ja niiden aloittamisesta 

 Facebookin kaltaiset verkostomediat jäivät kartoittamatta, koska ne keskittyvät suljettujen 
ystäväverkostojen keskinäiseen kommunikointiin, johon mahdoton päästä kattavasti käsiksi 
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Samaistuttiin veneilystä kiinnostuneeseen uuteen harrastajaan 

Pureuduttiin erilaisiin keskusteluforumeihin 

Tutkittiin olemassa olevia keskusteluja, tiedusteltiin veneilystä ja provosoitiin keskusteluja 



 

 

Huono elämäntilanne  

 Lapset ovat liian pieniä  

 Paljon muita kuluja kuten asuntolaina 

 Veneilyyn huonosti soveltuva 
asuinpaikka   

 Joku perheenjäsenistä vastustaa 

 Vähän lomia 

Tekninen osaamattomuus 

 Vaikeudet veneen valinnassa 

 Puutteet veneilytaidoissa  

 Puutteet  huoltotaidoissa   

 

 

Negatiiviset mielikuvat  

 "Vene pitää hoitaa aina itse" 

 "Veneilytaidot opitaan jo lapsena" 

 "Vene pitää aina  omistaa" 

 "Veneseuraan pitää aina kuulua” 

 Ei selkeää kuvaa, mitä veneellä voisi 
tehdä 

Substituutit 

 Retkeily ja vaeltaminen 

 Golf 

 Metsästys 

 Kesätapahtumat ja festivaalit 

 Mökkeily 

 Asuntovaunuilu   

 Moottoripyöräily 

 

Miksi en 
kiinnostuksestani 

huolimatta voi aloittaa 
veneilyä? 

Neljä tärkeintä aloittamisen estettä 
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Koulutus 

 Ei pelkkiä teoriakursseja 

 Navigointia 

 Huoltoa 

 Veneen käyttöä 

Yhdistäminen muuhun vapaa-aikaan 

 Mökkiveneily 

 Paketointi lomatuotteisiin 

 Ei kuitenkaan pakkopaketointia 

 Voisi halutessaan käyttää "optiona" 

Vuokrapalveluita 

 Edullisia 

 Pienet veneet 

 Saa itse ajaa 

 Paikka, mihin mennä 

Ylläpitopalvelut 

 Myös pienille mökille ostetuille veneille 

 Ei pakkopaketointia veneen oston kanssa 

 Mahdollisuus huoltaa ja tehdä 
halutessaan itse 

Millä edellytyksillä 
voisin aloittaa 

veneilyn? 

Edellytykset veneilyn aloittamiselle 
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 Miten vastaaja suhtautuu vapaa-ajan 
harrastuksiin ja mitä kaipaa vapaa-ajaltaan 
(Driver, 1983; Manfredo et al, 1996)  

Laaja kysely ei-veneilijöille 2011  

 Lähestyttiin Otavamedian lehtien ja 
nettiforumeiden kautta reilua 10 000 
suomalaista, joilta kysyttiin suhtautumista 
veneilyyn, muihin vapaa-ajan harrastuksiin 
sekä yleiseen kulutus- ja 
palvelukäyttäytymiseen 

 Tavoiteltiin laajalla kyselylomakkeella 
suomalaisia, jotka eivät veneile lainkaan 
tai harrastavat lajia erittäin epäaktiivisesti 

 Vastauksia saatiin noin 1 200, joista 
karsittiin pois veneilyä jo satunnaisesti 
harrastavat sekä tiettyjen kanavien 
yliedustetut otokset 

 Lopullisessa karsitussa otoksessa 478 
vastaajaa, joilla ei nykyisellään 
aktiiviveneilytaustaa 

 

 

 Mikä olisi ihanteellinen tapa ja muoto 
veneillä ja olla vesillä laajemmin 

 Mitkä asiat mielletään veneilyharrastuksen 
esteiksi ja mitkä mielikuvat estävät veneilyn 
aloittamisen 

 Miten kuluttajana suhtautuu palveluihin 
yleisesti 

 Mikä on nykyinen suhde veneilyyn 
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 N=478, kun karsittu pois ne, jotka kokevat 
harrastavansa veneilyä edes satunnaisesti 

 Nettimotosta otettu 10 % satunnaisotos, jottei 
yliedustettu 

 Noin kolmasosa vastaajista uusmaalaisia 

 Vastaajia eniten ikäryhmästä 30-70 v 

 Naisia 46% 



Vastaajien maantieteellinen jakauma 
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 Taustalla noin 130 erilaista muuttujaa, 
jotka alistettiin faktorianalyysille ja 
neuroverkkoklusteroinnille 

 
 Kustakin ryhmästä tehty kärjistetty 

kuvaus, joka kuvaa ryhmän keskiarvoa. 
Ryhmien reuna-aluiella yhdistelmiä 
useista erilaisista ryhmistä 

Vastaajista tunnistettiin viisi ryhmää 

Ryhmä Osuus Naisia Keski-ikä 

1. Benkut 20,92 % 18 % 57 

2. Tuulipuvut 22,59 % 50 % 51 

3. Veneilystä aidosti kiinnostuneet 21,97 % 42 % 46 

4. Nellat 17,57 % 95 % 43 

5. Teinit ja nuoret 16,95 % 28 % 31 

Tuulipuvut 

Teinit ja nuoret 

17% 

Nellat 
23% 

18% 

Veneilystä aidosti kiinnostuneet 

22% 

Benkut 

21% 
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Ryhmä 1: Veneilemättömät ”Benkut” 

 Aineiston vanhin ryhmä (keski-ikä 57 vuotta) 
 Miespainotteinen ryhmä 
 Hyvätuloisin ja korkeimmin koulutettu ryhmä 
 Lapset aikuisia 
 Lukevat Golf Digestiä, Suomen Kuvalehteä, Tekniikan maailmaa ja Erä-

lehteä 

Demografia 

 Monet harrastavat golfia 
 Käytännönläheisiä välineurheilijoita, jotka etsivät osin sosiaalista 

tunnustusta harrastuksiltaan 
 Turha riskienotto ei enää kiinnosta, eivätkä hae jännitystä tai suuria 

elämyksiä harrastuksiltaan  
 

Harrastuskäyttäytyminen 

 Kesämökillä veneily kiinnostaa 
 Ovat avoimia ostamaan palveluita, osin ikäsyistä 
 Eivät koe veneilyä liian kalliiksi harrastukseksi  
 Turha huolto ja ylläpito ei kiinnosta, vaikka välineillä merkitystä 

Suhtautuminen veneilyyn ja palveluihin 
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Ryhmä 2: Tuulipuvut 

 Keskimääräistä vanhempia (keski-ikä 51 vuotta) 
 Hieman enemmän naisia 
 Matalasti koulutettuja ja tulot alle keskiarvon 
 Lapset aikuisia tai lapsettomia 
 Lukevat Suomen Kuvalehteä, Annaa, Metsästys & Kalastus –lehteä ja Erää 

Demografia 

 Jonkin verran karavaanareita  
 Eivät kaipaa arkeen tai rutiineihin vaihtelua 
 Fyysinen aktiviiteetti ei kiinnosta 
 Eivät hae juuri mitään uutta harrastuksiltaan 
 Eivät kaipaa uusia tuttavuuksia harrastuksistaan 

Harrastuskäyttäytyminen 

 Suhtautuvat kielteisesti kaikkeen veneilyyn ja veneilyyn liittyviin elämyksiin 
 Eivät kaipaa uusia harrastuksia elämäänsä 

Suhtautuminen veneilyyn ja palveluihin 
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Ryhmä 3: Veneilystä haaveilevat 

 Iältään aineiston keskiarvoa (keski-ikä 46 vuotta) 
 Hieman enemmän miehiä, ei merkittävästi 
 Hyvin toimeentulevia, taustalla AMK-, opisto- tai alempi 

korkeakoulututkinto 
 Lapset nuoria 
 Tilaavat Annaa, Metsästys & Kalastus –lehteä, KaksPlussaa tai Vauhdin 

maailmaa 

Demografia 

 Haluavat samanhenkistä harrastusseuraa 
 Samaistuvat merelliseen lifestyleen 
 Välineurheilijoita, joille itse tekeminen tärkeää 
 Haluavat päästä irti arjesta harrastuksissa, kokea vapautta, tutustua uusiin 

paikkoihin ja kokea hieman jännitystä 
 Hakevat rauhaa ja vapautta, mutta perheen kanssa oleminen tärkeää 
 Haluavat kehittyä harrastuksissaan, opettaa muita sekä päteä 

harrastuksillaan 

Harrastuskäyttäytyminen 

 Nykymuotoinen veneily kiinnostaa erittäin paljon ja herättää positiivisia 
mielikuvia 

 Haluavat tehdä paljon itse 

Suhtautuminen veneilyyn ja palveluihin 
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Ryhmä 4: Nella 

 Keskimääräistä nuorempia (keski-ikä 43 vuotta) 
 Naisia  suurin osa ryhmästä 
 Akateemisesti koulutettuja, hyvätuloisia, urbaaneja 
 Lapset pieniä tai nuoria 
 Lukevat Annaa, Dekoa ja Kaksplus-lehteä  

Demografia 

 Harrastavat sisustamista ja aktiivista liikuntaa 
 Haluavat välttää riskejä, epämukavuutta ja epähygieniaa harrastuksissaan 
 Lifestyle 
 Haluavat harrastaa perheen kanssa yhdessä 
 Kaipaavat tukea harrastuksiin, mutta haluavat oppia silti itse 

Harrastuskäyttäytyminen 

 Suhtautuvat palveluihin, vuokraamiseen, veneretkiin ja ohjattuun veneilyyn 
kaikkein myönteisimmin  

 Merellinen lifestyle tärkeää 
 Ikään suhteutettuna parhaiten toimeentuleva ryhmä, mutta kokevat 

vahvimmin, ettei veneeseen ole varaa ja veneily hankalaa perheen kanssa 
 Kokevat, että veneilyharrastukseen on vaikea päästä kiinni ja että veneilyyn 

liittyy liikaa omistusrasitteita ja kausi liian lyhyt 

Suhtautuminen veneilyyn ja palveluihin 
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Ryhmä 5: Teinit 

 Aineiston nuorin ryhmä (keski-ikä 31 vuotta) 
 Miespainotteinen ryhmä 
 Matalimmin koulutettu ja matalatuloisin ryhmä 
 Ei lapsia tai pieniä lapsia 
 Lukevat Suosikkia, Tekniikan Maailmaa ja Vauhdin Maailmaa 

Demografia 

 Harrastavat vahvasti moottoriurheilua ja autoja, ovat välineurheilijoita 
 Haluavat harrastuksissa kokea vapautta, itsenäisyyttä, tavata ystäviä sekä 

päästä pois perheen luota 
 Pitävät fyysisistä harrastuksista ja jännityksestä 
 Sosiaalinen hyväksyntä ja harrastuksilla päteminen tärkeää  
 

 

Harrastuskäyttäytyminen 

 Veneilyn elämyksellisyys kiinnostaa 
 Suhtautuvat avoimesti vuokraveneilyihin ja veneilypalveluihin 
 Kokevat, että veneilyyn on huonot mahdollisuudet nykyisellään 
 Vaikka haluavat itsenäisyyttä ja etäisyyttä perheeseen, kokevat, että 

veneilisivät erittäin mielellään yhdessä perheen kanssa 
 Näkevät veneilyn liian miesvaltaisena harrastuksena  

Suhtautuminen veneilyyn ja palveluihin 
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Kullekin ryhmälle omanlaistaan veneilyä 
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2. Tuulipuvut 1. Benkut 

5. Teinit 

3. Veneilystä  
haavelevat 

4. Nella 

 Ovat nykyisellään 
helposti veneilemään 
houkuteltava ryhmä 

 Jokin este veneilyn 
aloittamiseen on, 
suurimpina 
omistamisen rasitteet 
sekä osaamisen ja ajan 
puute 

 Perinteinen veneily 
kiinnostaa, mutta myös 
palvelumyönteisyyttä 

 Erittäin houkutteleva 
asiakasryhmä 
ostovoiman takia 

 Ei koe nykyveneilyä 
millään muotoa 
omakseen 

 Haluaisi silti olla merillä 
 Kaipaa vaivattomuutta 

ja helppoja palveluja 
 Perhe huomioitava 

 Eivät nykyisellään 
tarpeeksi ostovoimaisia, 
mutta seuraavan parin 
vuoden valinnat 
(koulutus jne) 
määrittelevät 
tulevaisuuden 

 Kiinnostuneet kuitenkin 
veneilemään perheen 
kanssa 

 Veneilykasvatus ja 
junioritoiminnan kautta 
mahdollista ajaa sisään 

 Eivät lähtökohtaisesti 
kiinnostuneita 
aloittamaan uusia 
harrastuksia 

 Veneilyn elementit 
eivät houkuta 

 Vaikea segmentti 
tarjota mitään, eivätkä 
kovin ostovoimaisia 

 Veneilyn pitää olla 
helppoa jo ikäsyistä 

 Veneilyssä painottuvat 
välineet ja hienot 
puitteet 

 Eläkepäivillä paljon 
vaihtoehtoja, veneilyn 
pitää olla vaivatonta 



Avoimet kysymykset 

Vastaajille annettiin tilaisuus avoimesti kuvata 

 Mikä saisi heidät aloittamaan veneilyharrastuksen (jos mikään) 

 Mikä olisi ihanteellinen tapa olla vesillä, jos ei olisi suuria rajoitteita 

 Tähän kerätty vastaukset kaikilta 1 200, mukaan lukien satunnaiset veneilijät 
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Raha ja omistaminen esteenä 

Seura 

Ajan puute 

460 

161 

Aktiviteetit / oheisharrasteet 

Paikat 

Tietotaito 

Rentoutuminen 

Sisältö ja lisäarvopalvelut 

Sää 

Fyysiset esteet 

101 

13 

93 

54 

10 

35 

57 

91 



Avoimet kysymykset yhteenvetona 

Raha/omistaminen (460 kpl) 

 Ei ole tarpeeksi  rahaa 

 Oman veneen puute 

 Osaomistus/omistamisen kustannukset suhteessa 
satunnaiseen käyttöön 

 Halvempi vuokrapurjevene tai yhteisomistus 

Seura (161 kpl) 

 Lähipiirin taito/omistus: puoliso, veneilevä ystävä, 
veneilykaveri (osaava) saisi aloittamaan  

 Kilpailuporukka (purjehdus) 

Ajan puute (101 kpl) 

 Vapaa-aika ei riitä: lapset, työ, eläkkeelle jäänti, 
muut harrastukset ykkösiä 

Aktiviteetit/oheisharrasteet (93 kpl) 

 Kalastus, vesihiihto, retkeily, marjastus, sienestys 

 Kulkuväline (mökille) 

 “Veneilylelut” kiinnostavat 

Paikat (91 kpl) 

 Parempi asuinpaikka, jokin paikka veneillä, 
venepaikan saatavuus 

 

 

 

Tietotaito (57 kpl) 

 Jonkinlainen kurssi, alkeiskurssi, kipparikurssi 

 Tieto vaatimuksista/kursseista epäselvä 

 Miten huoltaa venettä? 

 Parempi tieto hinnoista ostotilanteessa 

Rentoutuminen (54 kpl) 

 Rentoutuminen, mökkielämä, yksinolo, vapaus, 
maisemat, saaristoluonto, järvielämä, ajatukset 
pois arjesta 

Sisältö ja lisäarvopalvelut (35 kpl) 

 Ohjattu veneretki  

 Kiinnostuksen puute 

 Kilpajuoksu vieraspaikoista  ei kiinnosta 

Sää (13 kpl) 

 Lämpimämpi sää 

 Pidempi kausi 

Fyysiset (10 kpl) 

 Merisairaus 

 Uimataito/veden pelko 

 Esteettömyys/ venesuunnittelu liikuntarajoitteisille 

 Kunnon kohottaminen kiinnostaa 
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Valmiit 
kohteet 

Omatoiminen 
veneily  

Valmiit 
kokonaisuudet 

OSAOMISTUS 

VENEPOOLIT 

CHARTER 

(bare boat tai 
miehistöllä) 

OMALLA 
PORUKALLA 

YHDESSÄ 
MUIDEN 
KANSSA 

Omistamisen vaihtoehdot käytännössä 
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Mitä teen 
tällä 

veneellä? 

Miten 
pääsen 
vesille? 



Veneen omistamisen rasitteiden poisto 

Vaivattomuus 

Palvelut voivat pureutua eri kohtiin 
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Veneen huolto 

Kauden vaihteluiden huomioiminen ja eri kohteet 

Veneen käyttämättömän ajan hyödyntäminen 

Mahdollisuus veneillä uusissa kohteissa 

Yhteisomistuksen vaivaton hallinta 

Koulutus 

Veneen saatavuus 



JÄRJESTETTY 
OHJELMA 

kohde-
satamassa 

Etukäteen 
suunnitellut 
ESKAADERIT 

Kohde-
stamassa 

valmis 
LAITURI 

MOOTTORI-
VENEILY 

PURJEVENEILY 

Palvelubuffet poimittavaksi 

Järjestetyt 

KILPAILUT 

Veneen 
ISÄNNÖINTI 

VENEMYYNTI-
PALVELUT 

”Hire & 
Purchase” – 

VUOKRAA JA 
LUNASTA 

VUOKRA-
KAPTEENI 

VENEOSAKKUUS 
1/3, 1/5, 1/10 

HUOLTO-
PALVELUT 

Kohde-
satama, jossa 
järjestettyä 
toimintaa 

SIIVOUS 

VUOKRAKOKKI 

VENEPOOLI 

KUUKAUSI-
HINNOITTELU 

MYYNTI-
PALKKIO 

Venevalmis-
tajalta 

LIITTYMIS-
MAKSU 

VENEILY-
OPETUS 

SENIORI-
PAKETIT 
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BENGT-ÅKE 

SUHDE VENEILYYN 
 
 Lapsuudessa 
 Ei ole ollut aikaa 
 Liikaa vaivaa 
 Ei ole saanut 

aikaiseksi 
 Ollut aina kiire 

LÄHTÖTILANNE 
 
 Sinkku 
 Nainen 
 Urbaani 
 DINK/pieni lapsi 
 Työelämässä 
 Kiireinen 
 Paljon harrastuksia 

Uusi oma vene + 
100% ulkoistettu 

ylläpito LÄHTÖTILANNE 
 

 Eläköitynyt 
 Lapset muuttaneet 

Vapaa-ajan lisäys 
 Varallisuutta kertynyt 

SUHDE VENEILYYN 
 

 Joskus ollut mukana 
 Vie liikaa aikaa 
 Liikaa ”säätämistä” 
 Epähygienista 
 ”Miljonäärien 

harrastus” 
 

Hallinnoitu 
osaomistus 

Venepoolin 
jäsenyys 

Vuokraaminen 

 Bare boat 

 Miehistöllä 

 Valmiit 
sisällöt 

Pakettiratkaisu:
Veneily + 
palvelut + 
kohteet  

Uusien veneilijöiden kehityspolut 
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HALUAISI VENEILLÄ 
 
 Yksin 
 Perheen kanssa 
 Mökillä 
 Ulkomailla 
 Käyttö Itsenäisesti 

HALUAISI VENEILLÄ 
 
 Kavereiden kanssa 
 Vaihtelevasti 
 Ei omistusta 
 Pelkkä elämys 

NELLA 





















Venepalvelukonsepteja maailmata 

KIMPPAVENE.FI 
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Osakevene (Suomi) 

 Osaomistuskonsepti 28-39 ft 
moottoriveneille 

 Bare boat –vuokrausta, osakkaiden 
osoitettava veneilytaitonsa 

 8 osaketta/vene, kussakin 10% 
omistus ja 2 viikkoa vuodessa 
käyttöaikaa 

 Käyttöaikojen rotaatio 
 Käyttövastike 600-1200€ kattaa 

ylläpito- ja säilytyskulut 
 Osakkuudet 15-30k€ / kpl 
 Määrätty kotisatama (Hirvensalo) 
 Ei valmiita kohteita, veneily täysin 

omatoimista 
 
 

 Jatkuvaa (mutta vaatimatonta) kassavirtaa ylläpitokulujen 
katteista 

 Käyttöaika ja veneen hankintakulut jaetaan osakkaille, mutta 
Osakevene säilyttää itse 20% omistusosuuden veneisiin, joka 
muuttuu kassavirraksi veneitä myytäessä 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Tervetullut osaomistuskonsepti, 
jossa vielä vähän kilpailua. Slogan 
”iso vene pienen hinnalla”-tyyli ei 
ehkä sovi status-keskeiseen 
veneilyyn 
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Carefree Boat Club (USA) 

 Jäsenyyspohjainen venepooli, 
pienehköille (20-30ft) veneille. 

 22 paikallista satamaa, joissa 
erillinen jäsenkuntansa 

 Ei varsinaista omistussuhdetta  
 Yhteensä 2 200 jäsentä 
 Yksi vene 17 jäsentä kohti 
 Kumppaneina kaksi tehdasta 
 Bare-boat, veneet korkea-

varastoinnissa ja käyttökunnossa 
parissa  tunnissa varauksesta 

 Jäsenyys 4 000€, kuukausimaksu 
350€ 

 Neljä jäsentapahtumaa vuodessa 
 Oman veneen voi luovuttaa 
 Veneet täysin yksityisveneiden 

näköisiä 

 Tulot pohjautuvat suhteellisen korkeaan vastikkeeseen  
 Tarvitsee vain pienen maa-alan, koska veneet 

korkeavarastoinnissa aina kun niitä ei käytetä, eli iso säästö 
 Tarjotaan veneen lisäksi muuta sisältöä, kuten tapahtumia ja 

valmiita reittejä  

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Venekerhon ja vuokraamon 
välimuoto. Sopiva kokoluokka 
Suomea ajatellen 
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Monocle Yachts(USA) 

 Huipputason 
osaomistuskonsepti, joka toimii 
maailmanlaajuisesti 

 Isoja jahteja (100+ ft) 
 Kukin aluksista erillinen yhtiö 
 Aluksissa neljän hengen 

miehistö 
 Osuudet alk. $200k 
 Vastike noin 10% kattaen kaiken 
 Käyttöaikojen (2x 2 vko) rotaatio, 

aina eri satamassa 
 Konsultointi kohteiden 

valinnassa mahd. 

 Ylläpitosopimus tulee osuuden mukana. Juoksevat kulut 
osakkaalle ovat lähellä omakustannustasoa, josta ei oteta suurta 
katetta 

 Varsinainen ansaintalogiikka perustuu veistämön Monoclelle 
maksamaan komissioon, joka on kiinteä osuus aluksen hinnasta 

 Taustalla useita valmistajia.  Asiakkaat  voivat muodostaa 
”Purchase Grouppeja”, jolloin Monocle toimii ostoagenttina 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Ei sellaisenaan sovellettavissa 
Suomessa, tai vaatisi isompia veneitä 
ja useita satamia Itämerelle 
laajemmin vuodelle. Ansaintamallia 
vaikea skaalata alaspäin pieniin 
veneisiin 
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Sailtime (USA) 

 Purjeveneiden sharingia sekä 
vuokrausta, voit laittaa oman 
veneesi käyttämättömän ajan 
tuottamaan 

 Omistaja- ja ei-omistajajäseniä sekä 
ulkopuolisia vuokraajia 

 3x35-40ft ja 1x52ft veneet 
(isommissa vain vuokraus) 

 Jäsenyys $1500, vastike $350/kk, 
sisältäen kolme käyttökertaa 
kuukaudessa 

 Ulkopuoliselle vuokrat $550 -$1100 
/ 8h 

 Jäsenyys sisältää 
purjehdusopetuksen 

 Ei valmiita kohteita 

 Ei varsinainen osaomistuskonsepti. Kukin vene kuuluu 
omistajajäsenelle, joka on veneen virallinen omistaja ja joka jakaa 
veneen käyttämättömän ajan jäsenten ja vuokraajien käyttöön 

 Veneet myy Hunter Boats, jolta pieni komissio Sailtimelle 
 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Hybridimalli, jossa piirteitä 
vuokrauksesta, chartraamisest 
sekä osaomistuksesta. 

53 



Kimppavene.fi (Suomi) 

 Moottoriveneiden osaomistusta  
 1/3 osuudet, 7 viikon hallinta/osuus 
 Rotaatio 
 Mahdollisuus ostaa joko 

isännöinnillä tai ilman 
 Ei kohde- tai lisäpalveluita 

 

 Yrityksellä ei omaa pääomaa veneissä. Vene tilataan vasta kun 
kaikkiin osakkuuksiin on tehty varaus 

 Veneet tilataan Linssen Yachtsilta, josta komissio. 
 Kevyt ja jokseenkin vapaamuotoisin palvelumalli.  

 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Lähimpänä epävirallista 
venekimppaa. Houkutteleva 
omatoimisille 
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Marinpool (Ruotsi) 
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 Jäsenyyspohjainen ”venepooli”, 
pienehköille (18-31ft) veneille  

 Purje ja moottoriveneitä 
 Kolme jäsenyystasoa veneen koon 

mukaan 
 Ei liittymismaksua. Kuhunkin 

jäsenyystasoon kolme 
vuosimaksuvaihtoehtoa (4-7 viikon 
käyttöoikeus) 

 Koulutus sisältyy hintaan 
 Bare boat, osakkaiden osoitettava 

veneilytaitonsa 
 Pisteytykseen perustuva 

käyttöaikojen allokaatio 
 Ei valmiita kohteita, veneily 

omatoimista 
 
 

 Jatkuvaa kassavirtaa vuosimaksuista, venepooli omistaa veneet, 
joten kyse ei varsinaisesta osakkuudesta 
 

 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 

Omatoimisempi kuin Carefree-
Club. Kokonsa puolesta sopiva 
Suomeen, mutta uusia veneilijöitä 
houkutellakseen kaipaisi sisältöä, 
kuten valmiita veneilykohteita 



Yacht Week (Välimeri, Karibia) 

 Vuokravenekonsepti, jossa tarjotaan 
veneen lisäksi myös kohde- ja muita 
sisältöpalveluja. Sosiaalinen 
elementti korostuneena 

 Runsaasti yksi- ja monirunkoveneitä 
kokoluokassa 32-59f t 

 Veneen lisäksi kohdepalveluja, 
regattoja ja sosiaalisia tapahtumia 

 Toimii Välimerellä ja Karibialla 
 Vuokra kestää aina yhden viikon 
 Vuokraus mahdollista sekä Bare 

Boat että kipparoituna ja erillisellä 
laivaemännällä (kokkaus, siivous, 
tarjoilu) 

 Viikkovuokra  2 100 € - 11 900 €  

 Sinänsä perinteinen vuokrauspalvelu, joka kilpailee kattavalla 
kohde- ja venevalikoimalla, sekä erityisesti veneen käyttöön 
liittyvillä lisäpalveluilla 

 Etenkin nuorille suunnattuja sosiaalisia kohdepalveluja 

Bisnesmalli 

Kuvaus: 
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Suomalaisen ympäristön erityispiirteet 
 

 Suuri määrä veneitä: 0,15 venettä asukasta kohden 

 Paljon rantaviivaa asukasta kohden 

 Veneily sosiaalisesti hajautunutta 

 Suuri asiakaspotentiaali  pienveneilyssä  

 

(+) Lähes kaikilla jokin 
kontakti veneilyyn 

 70% kokonaisliikevaihdosta Etelä-Suomessa. 

 Purjehdus lähes kokonaan Etelä-Suomessa 

 Palveluita mahdollista keskittää ja kerätä yhteisiin rajapintoihin 
(+) Painotus etelässä 

 Väestö vanhenee, mutta myös vaurastuu. 

 Vapaa-aika lisääntyy 

 Suhtautuminen palvelujen ostoon ja ratkaisukeskeisyys lisääntyy  

(+) Demografinen 
kehitys 

 

 Lyhyt veneilykausi, High Season vain kolme kuukautta,  sesongin 
alku- ja loppupäät repaleisia 

 Erityisesti saaristoalueet vaikeasti navigoitavia 

 Koulutusta on ”pakko” tarjota jossain muodossa 

 

(-) Veneilyososuhteet 

 Korkea järjestäytymisaste veneseuroihin, veneseurojen 
arvolisäverottomat omakustannepalvelut syrjäyttävät yksityistä 
palveluntarjontaa 

 Itse tekemistä ihannoiva kulttuuri ja sen luoma mielikuva 

 Yritysten tarjoamat ratkaisukeskeiset veneilypalvelut ovat vieraita 

(-) Kulttuurilliset tekijät 

 Suuri osa pienistä veneistä myydään ”rautakauppatuotteina” 
hajautetusti 

 Sama myyjä edustaa useaa eri valmistajaa ja venetyyppiä 

 Liian usein myydään pelkkää välinettä ratkaisun (=veneily) sijasta 

(-) Vähittäismyynnin 
fragmentoituminen 
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Uusien palvelukonseptien rakenne 

Omistus- ja rahoitusjärjestelyt 

Veneen ja osaomistuksen hallinta 

Avaimet käteen -huolto 

Kauden vaihtelut 

Vaihtoehtoiset 
veneilyalueet ja 

kohteet 

Veneen käyttämättömän ajan hyödyntäminen 

Mahdollisuus käyttää venettä haluttaessa 

Koulutus 

Vuokramiehistö 

Sisältö ja tapahtumat 
veneilyn oheen 

Toiminta 

Veneen käyttöasteen nosto 

Vuokrauksen hallinta ja riskien pienentäminen 

Maantiede 

Osaamisen helpottaminen 

Hygieniatekijät 

Sopivat veneet 

Vuokrakelpoiset 

Veneen siirto eri 
satamiin 

Mietityt kohteet ja reitit 

Omistusrasitteiden poisto 
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One stop shop 
helppoon 
veneilyn 

aloittamiseen 















Yhteenveto 

 Suomalainen veneilyharrastus on haasteen edessä. Nykyveneilijöiden palvelutarve kasvaa 
tulevaisuudessa ja uusissa harrastajaryhmissä olisi merkittävää potentiaalia, jos heidät 
saataisiin veneharrastuksen pariin 

 

 Veneily ja vesillä olo koetaan edelleen hyvin houkutteleviksi ja miellyttäviksi 
harrastusympäristöiksi. Silti nykymuotoinen veneily on konseptina ongelmallinen monien 
veneilystä kiinnostuneiden tulevaisuuden harrastajien silmissä 

 

 Keskeisiä ongelmia ja parannuskohteita nykyisellään ovat: 

 Veneily koetaan kalliiksi harrastukseksi ja sen nähdään vievän paljon aikaa 

 Perinteinen veneilyn malli, jossa tehdään kaikki itse, ei houkuttele 

 Vanhemmalla iällä aloittaminen on vaikeaa, koska kukaan tunnu tarjoavan avaimet käteen -pääsyä 
lajiin tai ainakaan sellaista ei tunnetaei tiedetä 

 

 On venealan nykyisistä ja uusista yrittäjistä kiinni, tartutaanko tähän haasteeseen vai ei. 
Ensimmäisinä muutoshaasteeseen tarttuville yrityksille lienee tarjolla  tukea eri tahoilta 
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