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Matkailu
osana kesän viettoa

� Ritva Marin

Suomalaiset matkailevat kesällä
mielellään kotimaassa, varsinkin
tuttavien ja sukulaisten luona.
Erilaiset kesätapahtumat ja
nähtävyydet saavat myös
kansan liikkeelle. Useamman
vuorokauden kotimaan
matkoista lähes puolet ja
ulkomaan matkoista kolmannes
tehdään kesä-elokuussa.

M
atkailu on yksi
vapaa-ajanvie-
ton muoto, joka
sisältää myös
muita vapaa-ai-

kaan liittyviä elementtejä. Matkal-
le lähdetään, koska halutaan levätä
ja saada uusia elämyksiä, viettää
aikaa perheen ja ystävien parissa
tai omistautua harrastuksille. Yhä
useampi suomalainen lähtee ulko-
maille rantaloman sijasta aktiivilo-
malle, pelaamaan golfia, harrasta-

maan sukellusta, vaeltamaan tai
laskettelemaan. Vapaa-ajanvieton
merkitys korostuu mökkimatkai-
lussa, jota ei aina edes mielletä
matkailuksi, esimerkiksi vaihtoeh-
tona ulkomaanmatkalle. Kesämö-
kin ”virallisempi” nimitys va-
paa-ajan asunto kuvaa paremmin
mökkien lisääntynyttä käyttöä ja
varustetasossa tapahtunutta paran-
nusta viime vuosina.
Mahdollisuudet matkailuun ovat
lisääntyneet, kun lomat jaetaan

Suomalaisten vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin vuonna 2000
15–74-vuotiaiden yöpymisen sisältäneet matkat ja ulkomaan päivämatkat, tuhansia.

Lyhyet matkat Pitkät matkat Yhteensä

Matkaryhmä (1–3 yöpymistä) (yli 3 yöpymistä)

Yhteensä Kesä-
elokuussa

Yhteensä Kesä-
elokuussa

Yhteensä Kesä-
elokuussa

Yhteensä 18 481 6 187 5 260 2 217 24 149 8 554

Kotimaan matkat 15 204 5 332 3 754 1 720 18 958 7 052
maksullinen majoitus 2 995 1194 993 423 3 988 1 617
omalle mökille 2 271 844 683 359 2 954 1 203
sukulaisten ja tuttavien luo 9 938 3 294 2 078 938 12 016 4 232

Ulkomaanmatkat 890 322 1 506 497 2 396 819
yöpyminen kohdemaassa

Risteilyt 2 387 533 2 387 533
yöpyminen laivalla

Päivämatkat ulkomaille 408 150

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkatutkimus 2000



useampaan jaksoon. Pisin loma-
jakso vietetään edelleenkin yleen-
sä kesällä, mutta talvilomien li-
säksi lyhyitä päivän tai parin lo-
mia pidetään pitkin vuotta. Sekä
lyhyiden kotimaan- että lyhyiden
ulkomaanmatkojen määrä kaksin-
kertaistui 1990-luvulla (kuviot 1a
ja b). Lomien jaksottaminen näkyy
niiden lyhyiden vapaa-ajanmatko-
jen lisääntyneessä määrässä, joita
tehdään varsinaisen lomakauden
ulkopuolella.

Suomalaisten matkatutkimuk-
sen mukaan vuonna 2000 suoma-
laiset tekivät 18,5 miljoonaa ly-
hyttä, 1–3 yöpymisen sisältänyttä
vapaa-ajanmatkaa ja risteilyä
(taulukko). Näistä vain kol-
masosa eli 6,2 miljoonaa matkaa
tehtiin kesällä. Samoin kesällä
tehtiin kolmasosa pitkistä, vähin-
tään neljän yöpymisen ulkomaan-
matkoista. Pitkät kotimaan matkat
painottuvat kesään, lähes puolet
niistä tehdään kesä-elokuussa. Ris-
teilyjä lukuun ottamatta kaikkia

matkoja tehdään kuitenkin eniten
heinäkuussa, joka on suomalaisten
suosituin lomakuukausi.

Hotellien asiakkaista
60 prosenttia
vapaa-ajanmatkailijoita

Omalle mökille tehdyt matkat
rajoittuvat niihin runsaaseen

miljoonaan suomalaiseen, jotka
kuuluvat mökin omistavaan tai sitä
muuten vapaasti käyttävään kotita-
louteen1. Mökkimatkoja yleisem-
piä ovatkin vierailut sukulaisten ja
tuttavien luo. Niille, joilla ei ole
omaa mökkiä tai jotka haluavat
vaihtelua, on tarjolla runsas vali-
koima vuokramökkejä eri puolilla
Suomea. Vuokramökit ovat hotel-
lien jälkeen yleisin maksullinen
majoitusmuoto kotimaanmatkoil-
la ja suosittuja vuokramökit ovat
varsinkin pitkillä matkoilla. Suo-
malaisten matkatutkimuksen mu-

HYVINVOINTIKATSAUS   2/2002

11

M O N E N L A I S T A M E N O A

0

200

400

600

800

1000

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

tuhansia

Kuvio 1a. Lyhyet ulkomaanmatkat vuosina
1991–2001.

Suvi soi ja houkuttelee

Suomen kesä on lyhyt, mutta sitäkin enemmän täyn-
nä tapahtumia. Kaupungit keräävät kansaa jo va-
kiintuneisiin ja tunnettuihin suurtapahtumiinsa,

esimerkiksi Helsinki Juhlaviikoilleen ja Kotka Meri-
päivilleen. Pienissä kunnissa puolestaan järjestetään fes-
tivaaleja, joiden aikana kuntien asukasluku voi jopa kol-
minkertaistua. Näin käy muun muassa Kaustisella kan-
sanmusiikkifestivaalien aikana. Ohjelmatarjonnaltaan
tapahtumat pienissä kunnissa saattavat keskittyä hyvin-
kin erikoisiin teemoihin, kuten eukonkantoon Sonkajär-
vellä, ja saada suuren suosion.

Kesäkuussa 2001 järjestyksessään 23. Seinäjoen
provinssirock houkutteli 68 000 kuuntelijaa, jopa hie-
man enemmän kuin heinäkuussa järjestetyt Savonlinnan
Oopperajuhlat. Pohjoismaiden vanhin säännöllisesti jär-
jestetty festari, Turun Ruisrock, kokosi yhteen 40 000
rokkaajaa.

Heinäkuussa Seinäjoen kujat ja kapakat täyttyivät
kansasta, kun uusia kuninkaallisia valittiin jälleen ker-
ran lähes 126 000 vierailijan Tangomarkkinoilla. Tan-
gomarkkinoiden vetovoima on noussut melko tasaisesti
koko 1990-luvun: sadantuhannen kävijän raja rikkoutui
vuonna 1994 (ks. s. 13, kuvio 5a). Tähänastinen huippu,
130 600 kävijää, saavutettiin vuonna 1999. Heinäkuus-
sa, parhaimpaan loma-aikaan, tapahtumatarjonta onkin
runsaimmillaan. Yli satatuhatta vierailijaa saavuttivat
heinäkuussa 2001 myös Kotkan Meripäivät, Porin jazz-
ja Kaustisen kansanmusiikkifestivaali.

Helsingin Juhlaviikoille osallistui lähes 290 000
osanottajaa elokuussa vuonna 2001, mikä tekee tapahtu-
masta ylivoimaisesti Suomen suurimman.q

Jaana Huhta
Kirjoittaja työskentelee koordinoijana

venäläis-suomalaisessa julkaisuprojektissa.

______
1 Eurooppalainen elinolotutkimus,

ECHP-UDP-mikroaineisto 2001
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Kuvio 1b. Lyhyet kotimaanmatkat vuosina
1991–2001.

Lähde: Tilastokeskus, Suomalaisten matkatutkimus 2000.



kaan suomalaiset yöpyivät vuok-
ratussa mökissä yhteensä noin 2,6
miljoonaa kertaa vuonna 2000,
mikä oli yli viidesosa kaikista ko-
timaanmatkojen maksullisista yö-
pymisistä.

Vuokramökkien lisäksi koti-
maanmatkailijalle on tarjolla mo-
nipuolinen valikoima eri hintaisia
ja eri tasoisia maksullisia majoi-
tuspalveluja hotelleista retkeily-
majoihin. Kesällä tarjontaa lisää-
vät leirintäalueet ja lomakylät.
Ne on tarkoitettu vapaa-ajanmat-
kailuun, mutta myös hotellien
kotimaisista asiakkaista suurin
osa (60 %) on vapaa-ajanmatkai-
lijoita.

Suomalaiset viihtyvät
kylpylöissä

Kylpylät ovat suosittuja va-
paa-ajanviettopaikkoja. Suo-

messa on noin 100 kuntoutus- ja
virkistäytymispalveluja tarjoavaa
terveys- ja viihdekylpylää eri puo-
lilla maata, aina Espoosta Inariin.
Näistä lähes puolet on kylpyläho-
telleja, joista muutamat sijaitsevat
pohjoisessa hiihtokeskuksen yh-
teydessä täydentäen alueen muita
palveluja. Vuonna 2001 koti-
maanmatkailijat yöpyivät kylpylä-
hotelleissa 1,7 miljoonaa kertaa,
mikä oli yli viidennes vapaa-ajan-
matkailijoiden yöpymisistä. Kyl-
pylät ovat suosittuja erityisesti ke-
sälomakauden ulkopuolella syys-
kuusta toukokuuhun ulottuvalla
jaksolla. Lukumääräisesti eniten
kotimaisia asiakkaita on kylpylöis-
säkin heinäkuussa. Toinen huippu
ajoittuu lokakuulle (kuvio 2).

Kotimaan lisäksi suomalaiset
ovat laajentaneet kylpyläharras-
tustaan Viroon, jossa terveyskyl-
pylöiden ulkomaisista asiakkais-
ta 95 prosenttia on suomalaisia.
Vuonna 2000 Viron terveyskyl-
pylöiden palveluja käytti 57 000
suomalaista.

Helsinki on suosittu
matkakohde kesällä

Kaupungit tarjoavat kesällä-
kin monipuolista kulttuuri-

ja viihdeohjelmaa, ja suuretkin
kaupungit ovat suosittuja kesä-
matkojen kohteita. Vaikka helsin-
kiläiset lähtevät juhannuksena
mökeilleen ja luonnon helmaan,
pääkaupunkiin tulee kesällä pal-
jon turisteja. Ulkomaiset ja koti-
maiset matkailijat paikkaavat ho-
telleissa hiljentyneen työ- ja liike-
matkailun synnyttämää vajetta.
Vapaa-ajanmatkailijoiden osuus
Helsingin hotelleissa nousee ke-
sällä lähes 50 prosenttiin, kun se
tammi-toukokuussa ja syys-jou-
lukuussa on puolet pienempi. Hel-
singin hotellien asiakkaista suurin
osa on ulkomaalaisia. Kesällä ul-
komailta tulleita turisteja on koti-
maisiin verrattuna yli kolminker-
tainen määrä. Hotelliyöpymisten
määrällä mitattuna Helsinki on
yhtä suosittu kesämatkojen kohde
kuin Lappi, kummassakin yli
100 000 yöpymistä (kuvio 3).

Helsingin kesä on täynnä ta-
pahtumia ja toimintaa niin kau-
pungin omille asukkaille kuin lä-
heltä tai kaukaa tulleille vieraille-
kin. Helsingissä on myös paljon
suosittuja käyntikohteita, kuten
Linnanmäki, Korkeasaari ja ny-
kytaiteen museo Kiasma (kuvio
4). Kesä huipentuu elokuussa pi-
dettäviin Helsingin juhlaviikkoi-
hin. Tämä parin viikon jaksolle
ajoitettu tapahtumien ketju vetää
vuosittain noin 300 000 henkilön
yleisön (kuvio 5b).

Kesällä karavaani kulkee

Omaa liikkuvaa majoituska-
pasiteettia on niillä, jotka

omistavat matkailuauton tai yö-
pymistiloilla varustetun veneen.
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Kuvio 2. Kylpylähotellien osuus kaikista
kotimaan vapaa-ajan yöpymisistä vuonna 2001.

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto 2001
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Kuvio 3. Vapaa-ajan matkailijoiden osuus
Helsingin hotelleissa tammi-joulukuussa
vuonna 2001.

Lähde: Tilastokeskus, Majoitustilasto 2001
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Kuvio 4. Suosituimmat käyntikohteet vuonna
2001.

Lähde: MEK, Matkailukohteiden kävijämäärät 2001



Suomessa on noin 80 000 matkai-
luautoa, joilla kesällä kierretään
ahkerasti ympäri maata. Kara-
vaanareille on levähdys- ja yöpy-
mispaikkoja yli 300 leirintäalu-
eella. Vuoden 2001 kesällä suo-
malaiset yöpyivät leirintäalueilla
yhteensä 1,3 miljoonaa kertaa,
joista puolet matkailuvaunuissa.

Yleisten leirintäalueiden li-
säksi SF- Caravan järjestöllä on
eri puolilla Suomea 60 jäsenille
tarkoitettua karavaanarialuetta,
joissa yöpymisiä kirjataan vuosit-
tain yli 600 000. Kesällä 2001 ka-
ravaanarit yöpyivät leirintäalueil-
la ja SF-Caravan järjestön alueilla
yhteensä noin 1,2 miljoonaa ker-
taa.

Asuntoauton kanssa voi käte-
västi siirtyä maan rajojen yli poh-
joisiin naapurimaihin Ruotsiin ja
Norjaan. Ruotsin leirintäalueilla
suomalaiset yöpyivät 102 000
kertaa vuonna 2001.

Ahvenanmaa suosittu
kesäpaikka

Suomalaisilla on arviolta noin
75 000 yöpymiseen varustet-

tua purje- tai moottorivenettä.
Veneilijöiden levähdys- ja yöpy-
mispaikoiksi on tarjolla pari sataa
eri tasoisilla palveluilla varustet-
tua vierasvenesatamaa eri puolel-
la Suomea, joista osa sijaitsee ran-
nikkoalueilla ja osa sisävesistöis-
sä. Ahvenanmaa on suosittu suo-
malaisten veneilijöiden matka-
kohde. Vuonna 2001 suomalaiset
veneilijät yöpyivät saaristomaa-
kunnan vierasvenesatamissa noin
60 000 kertaa.

Ahvenanmaa on muutenkin
suosittu lomanviettopaikka. Vuon-
na 2000 Ahvenanmaalla kävi
Manner-Suomesta noin 440 000
matkailijaa. Laivaliikenne Ruot-
sin ja Ahvenanmaan välillä on

kuitenkin paljon vilkkaampaa,
sillä Ruotsista Ahvenanmaalle
saapui 1,3 miljoonaa matkailijaa.
Tässä luvussa ovat mukana myös
suomalaiset matkustajat.

Yli 600 000 suomalaista
kävi Virossa viime
kesänä

Läheisyys ja matkustamisen
helppous ovat tehneet Tallin-

nasta suositun vapaa-ajanvietto-
paikan suomalaisille. Siellä shop-
paillaan ja nautitaan vanhankau-
pungin lukuisten ravintoloiden
palveluista. Matkailu Viroon kas-
voi vauhdikkaasti 1990-luvulla ja
vuonna 2001 siellä kävi yhteensä
1,8 miljoonaa suomalaista, joista
noin 1,6 miljoonaa oli vapaa-
ajanmatkailijoita. Matkailijoista
suurin osa (noin 63 %) on päivä-
kävijöitä. Kesä on vilkkainta ai-
kaa myös Viron matkailussa. Vii-
me kesänä Virossa kävi matkoil-
la yli 600 000 suomalaista (kuvio
6).

Laivavuoroja Helsingin ja
Tallinnan välillä on jatkuvasti li-
sätty matkailijoiden määrän kas-
vaessa, ja sesonkiaikana laivoja
kulkee tiuhaan tahtiin. Tänä kesä-
nä Helsingistä lähtee Viroon päi-
vittäin 31 laivavuoroa, jotka
muutamaa poikkeusta lukuun ot-
tamatta liikennöidään nopeilla
aluksilla. Laivayhteyksien lisään-
tyminen ja myöhäiset paluuvuo-
rot ovat parantaneet myös päivä-
matkailijoiden mahdollisuuksia
nauttia Tallinnan kulttuuritarjon-
nasta, suomalaisten käynnit oop-
perassa, teattereissa ja konserteis-
sa ovat lisääntyneet. Viron mat-
kailussa on jo nähtävissä merkke-
jä jonkinlaisen kyllästymisasteen
saavuttamisesta, sillä kasvu py-
sähtyi vuonna 2000 ja kääntyi las-
kuun vuonna 2001 (kuvio 7).
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Kuvio 5a. Tangomarkkinoiden kävijät vuosina
1992–2001.

Lähde: MEK, Matkailukohteiden kävijämäärät 2001

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kuukausi

tuhansia

Kuvio 6. Viroon saapuneet suomalaiset
kuukausittain vuonna 2001.

Lähde: Estonian Board of Border Guard, Estonian Tourist
Board 2001
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Kuvio 5b. Helsingin juhlaviikkojen kävijät
vuosina 1992–2001.

Lähde: MEK, Matkailukohteiden kävijämäärät 2001



Suomalaiset
ovat ahkeria
risteilijöitä

Risteilyt ovat
suomalaisten

suosituimpia mat-
kailumuotoja.
Vuoden 2000 mat-
katutkimuksen
mukaan suomalai-
set tekivät 2,5 mil-
joonaa vapaa-ajan-
risteilyä. joniden aikana yövyttiin
laivalla. Risteilyjä tehdään tasai-
seen tahtiin läpi vuoden. Var-
sinaista sesonkia niissä ei ole,
mutta jonkin verran muita vuo-
denaikoja enemmän risteilyjä teh-
dään kevättalvella helmi-huhti-
kuussa ja syksyllä lokakuussa.
Kesällä suomalaiset tekivät yli
500 000 laivayöpymisen sisäl-
tänyttä risteilyä.

Viron matkailun kasvu on vä-
hentänyt Ruotsin asemaa risteily-
jen ja lyhyiden matkojen kohtee-
na. Vuonna 2000 Ruotsiin tehtiin
jälleen lähes yhtä paljon risteily-
matkoja kuin Viroon, noin
1,1–1,2 miljoonaa. Viroon teh-
dyillä risteilyillä käytiin kuiten-
kin useammin maissa kuin Ruot-
sin risteilyillä.

Kesä on ulkomaan
matkailunkin vilkkainta
aikaa

Kesällä suomalaiset lomaile-
vat ja matkailevat kotimaas-

sa. Mökkeillään, ”palataan juuril-
le”, käydään tapaamassa kauem-
pana asuvia sukulaisia ja tuttavia
aina Ruotsia myöten, tutustutaan
oman maan nähtävyyksiin ja ta-
pahtumiin. Tarjolla on näyttelyjä,
musiikkitapahtumia, uskonnolli-
sia kesäjuhlia ja kaikenlaisia huvi-
ja urheilutilaisuuksia. Lapsiper-
heille on Linnanmäkeä, Särkän-
niemeä, Muumilaaksoa ja puuha-
maita.

Kesä on ulkomaanmatkailus-
sakin vilkkainta aikaa, jota huo-
not lomasäät vielä lisäävät.
Kesäsade raikastaa ilman ja pitää
luonnon vehreänä, mutta liialli-
nen sade ja viileys voi pilata lo-
manviettäjän tunnelman. Jos
Suomen kesää saa odotella vielä
juhannuksen jälkeen, monen lo-
malaisen kotimaan kiertomatka
päättyy matkatoimiston tiskille.

Kotimaanmatkailuun verrat-
tuna ulkomaanmatkat jakautuvat
tasaisemmin kesälomakauden ul-
kopuolelle. Huhtikuussa alkava
ja lokakuussa päättyvä sesonki
huipentuu kotimaanmatkailun ta-
voin heinäkuussa. Matkatutki-
muksen mukaan suomalaiset te-
kivät ulkomaille yhteensä 1,5
miljoonaa pitkää lomamatkaa
vuonna 2000. Niistä kolmasosa

(0,5 miljoonaa matkaa) tehtiin ke-
sä-elokuussa.

Kesän lomamatkat suuntautu-
vat Välimeren lomakohteisiin,
joista Kreikka saarineen on yli-
voimaisesti suosituin. Vuonna
2001 Kreikassa lomaili yhteensä
160 000 suomalaista. Turkin mat-
kailu on elpynyt parin vuoden ta-
kaisesta romahduksesta ja siellä
lomaili yli 50 000 suomalaista.
Aina suosittuja ovat Espanja ja
Italia. Suomalaiset ovat löytäneet
uudestaan myös Bulgarian, jonne
tehdyt lomamatkat ovat nopeasti
lisääntyneet ja lähentelivät jo
30 000:tta vuonna 2001.

Vaikka ulkomaanmatkoja
tehdään eniten heinäkuussa,
tämän parhaimman lomakuu-
kauden lukuja nostattavat
matkat Ruotsiin ja Viroon.
Välimeren alueelle tehdyt
matkat jakaantuvat tasaisem-
min kevääseen ja syksyyn.
Turkin matkailun huippu
ajoittuu syys-lokakuulle ja
Kreikan matkojen syyskuulle.
q

Kirjoittaja on yliaktuaari Tilas-
tokeskuksen liikenne- ja matkai-
lutilastoissa.

Lähteet:
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Kuvio 7. Viroon saapuneet suomalaiset
vuosina 1995–2001.

Lähde: Estonian Board of Border Guard, Estonian Tourist
Board 2001.


