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Tutkimus: Vain alle kolmasosa suomalaisista pyrkii aktiivisesti vähentämään 

vedenkulutustaan vähentääkseen kotinsa ilmastovaikutuksia – oikealla 

hanavalinnalla voisi laskea kulutusta jopa puolella  

Pohjoismaissa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (91 %) pitää itseään 

ympäristötietoisena, ja 72 prosenttia suomalaisista vastaajista arvelee olevansa keskimääräistä 

kiinnostuneempia vastuullisuudesta. Yli puolet (58 %) kyselyyn vastanneista suomalaisista pitää 

veden säästämistä tärkeänä ympäristön kannalta, mutta vain 30 prosenttia ilmoittaa aktiivisesti 

vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista 

ilmastovaikutusta. Vettä vähennetään pesemällä täysiä pyykki- ja tiskikoneellisia, mutta ei 

juurikaan esimerkiksi valitsemalla vettä säästävää hanaa tai suihkua. 

SynoInt-tutkimusyhtiön hanavalmistaja Orakselle tekemän pohjoismaisen kyselytutkimuksen 

perusteella suomalaiset pitävät veden säästämistä tärkeänä. Kuitenkin vain 30 prosenttia kertoo 

aktiivisesti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista 

ilmastovaikutusta. Pohjoismaissa esiintyi suurta vaihtelua: tanskalaisista peräti 52 prosenttia nosti 

veden kulutuksen vähentämisen tärkeimpiin kodin ekotekoihin kun taas norjalaisista vain 17 

prosenttia ilmoitti säästävänsä vettä ilmaston vuoksi. 

Suomalainen säästää vettä pesemällä täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita – oikealla hanavalinnalla 

voisi laskea veden kulutusta jopa puolella 

Kyselyyn vastanneista suomalaisista suurin osa kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä 

koneellisia tiskiä (69 %) ja pyykkiä (68 %) tai sulkemalla hanan hampaiden pesemisen ajaksi (68 %). 

Vain 27 prosenttia vastaajista on asentanut kotiinsa vettä säästävän hanan tai suihkun.  

– Tutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista pitää itseään ainakin jokseenkin 

ympäristötietoisena. Kuitenkin veden kulutuksen vähentämisessä on vielä työnsarkaa suomalaisissa 

kotitalouksissa, vaikka se on hyvin helppo ekoteko toteuttaa nykyaikaisen teknologian avulla. 

Esimerkiksi suihkun vedensäästöominaisuus tai kosketusvapaa hana auttaa kuluttajaa säästämään 

vettä ja energiaa kuin huomaamatta. Yksi minuutti suihkussa vastaa keskimääräisen kotitalouden 

valojen ja pienelektroniikan yhden päivän sähkönkulutusta, ja vettä säästävä suihku tai hana voi 

laskea veden kulutusta jopa 50 prosenttia, sanoo Oraksen Suomen maajohtaja Marko Sundholm. 

 

Lisätietoa tutkimuksesta: 

Markkinatutkimusyhtiö SynoInt teki kyselytutkimuksen 16.5.–24.5.2019 Suomessa, Norjassa, 

Ruotsissa ja Tanskassa. Yhteensä 4 417 omistusasujaa vastasi kyselyyn verkkopaneelissa. Vastaajat 

olivat 20–80-vuotiaita. 

Lisätiedot: 

Marko Sundholm, maajohtaja, Oras 

+358 (0)50 342 5269 

marko.sundholm@oras.com 

mailto:marko.sundholm@oras.com
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Oras Group on vahva eurooppalainen talotekniikan vesikalustetoimittaja: markkinajohtaja 

Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Yrityksen tehtävä on tehdä veden käytöstä 

helppoa sekä ympäristöä säästävää ja sen visiona on tulla kehittyneiden vesikalusteiden 

eurooppalaiseksi markkinajohtajaksi. Oras Groupilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Raumalla ja tehtaat sijaitsevat Raumalla, Saksan Burglengenfeldissä, 

Tšekin Kralovicessa ja Puolan Olesnossa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 1 400 ihmistä 

kahdessakymmenessä maassa. Oras Groupin omistaa perheyhtiö, teollinen omistaja Oras Invest. 

 

 

Tulokset pähkinänkuoressa: 

91 % suomalaisista pitää itseään ainakin jokseenkin ympäristötietoisena: 

• Suomalaisista vastaajista 1 % kokee olevansa hyvin vähän ympäristötietoinen 

• Suomalaisista vastaajista 7 % kokee olevansa melko vähän ympäristötietoinen 

• Suomalaisista vastaajista 31 % kokee olevansa ei vähän eikä paljon ympäristötietoinen 

• Suomalaisista vastaajista 51 % kokee olevansa melko paljon ympäristötietoinen 

• Suomalaisista vastaajista 10 % kokee olevansa erittäin paljon ympäristötietoinen 

57 % suomalaisista vastaajista ilmoitti pitävänsä veden säästämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä 

ympäristön kannalta: 

• 24 % oli täysin samaa mieltä väittämästä ”Vedenkäytön vähentäminen on tärkeää 

ympäristön kannalta” 

• 33 % oli väittämästä samaa mieltä 

72 % suomalaisista vastaajista arveli olevansa keskimääräistä kiinnostuneempi vastuullisuudesta:  

• 9 % oli täysin samaa mieltä väittämästä ”Olen keskimääräistä enemmän kiinnostunut 

vastuullisuudesta”  

• 22 % oli samaa mieltä  

• 41 % oli jokseenkin samaa mieltä 

Vain 30 % suomalaisista ilmoitti säästävänsä vettä vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista 

ilmastovaikutusta. Kysymyksessä pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä ilmastotekoa:  

• 81 % suomalaisista ilmoitti kierrättävänsä vähentääkseen kotitaloutensa negatiivista 

ilmastovaikutusta 

• 62 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä energian kulutusta 

• 61 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä ruokahävikkiä 

• 30 % suomalaisista ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan  

• 25 % suomalaisista ilmoitti ostavansa ympäristöystävällisiä tuotteita 

• 20 % suomalaisista ilmoitti syövänsä vähemmän lihaa 

• 20 % suomalaisista ilmoitti ajavansa autoa vähemmän tai käyttävänsä julkisia kulkuvälineitä 
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• Tanskalaisista 52 % ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen 

kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta.  

• Norjalaisista 17 % ilmoitti vähentävänsä veden kulutusta kotonaan vähentääkseen 

kotitaloutensa negatiivista ilmastovaikutusta. 

Suomalaiset säästävät vettä pesemällä täysiä pesukoneellisia: 

• 69 % kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä koneellisia tiskiä  

• 68 % kertoi säästävänsä vettä pesemällä vain täysiä koneellisia pyykkiä 

• 68 % kertoi säästävänsä vettä sulkemalla hanan hampaiden pesemisen ajaksi  

• 59 % kertoi säästävänsä vettä viettämällä suihkussa lyhyemmän aikaa 

• 57 % kertoi, että ei juoksuta vettä tiskatessaan käsin 

• 27 % kertoi vähentävänsä veden kulutusta käyttämällä vettä säästävää hanaa tai suihkua 

• 4 % kertoi, ettei tee mitään yllä mainituista  


