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EUROOPAN SUOSIO JATKAA KASVUAAN – TOP10 MATKAKOHTEET 2016
Eurooppa on vuodesta toiseen suomalaisten suosituin matkakohdealue. Euroopan osuus lentopohjaisesta valmismatkatuotannosta* oli viime vuonna lähes 77 %. Matkoja sinne tehtiin liki 560 000, yli
6 % edellisvuotta enemmän.
Suosituimpia kohdemaita Euroopan alueella ovat entiseen tapaan Espanja (yli 42 % alueen kaikista
valmismatkoista) ja Kreikka, joihin kumpaankin matkustettiin edellisvuotta vilkkaammin. Espanjanmatkojen osuus nousi edellisvuodesta 4,3 %:lla, matkojen kokonaismäärän ollessa noin 236 000.
Näistä valtaosa, noin 202 000 matkaa, suuntautui Kanariansaarille. Toinen merkittävä alueen matkailukohteista on entiseen tapaan Kreikka. Matkustajamäärä Kreikkaan oli vuonna 2016 yli
172 000, liki 10 % enemmän kuin vuonna 2015. Alueen merkittäviä nousijoita ovat Kroatia noin
21 000:lla ja Italia liki 26 000 matkallaan. Kroatian matkustajamäärät nousivat edellisvuodesta noin
64 %:lla ja Italian yli 13 %:lla. Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan tehtyjen matkojen kokonaismäärä
laski edellisvuodesta 42 %. Tämä selittyy Turkin ja Egyptin levottomuuksien vuoksi tapahtuneilla
matkustusmäärien merkittävillä pudotuksilla. Turkki on haasteistaan huolimatta alueen kohteista
suosituin ja sijoittuu TOP10-listallakin yhä edelleen kolmanneksi. Lähes 77 % alueelle suuntautuvista matkoista tehtiin Turkkiin. Yhteensä Turkkiin tehtiin viime vuonna noin 60 000 valmismatkaa, noin 43 % edellisvuotta vähemmän. Tämän alueen toiseksi vetovoimaisimmaksi kohteeksi nousi Arabiemiirikunnat, jonne matkusti noin 13 000 matkailijaa, lähes 9 % viime vuotta enemmän.
Kaukokohteisiin tehtiin noin 90 000 valmismatkaa. Näistä yli 50 % kohdistui Thaimaahan.
Suomalaiset ovat löytäneet pitkät risteilyt matkustusmuotona. Suomalaisten suosimia risteilykohteita ovat mm. Välimeren- ja Karibian-alueen risteilyt. Euroopan-alueella risteili tämän tilaston mukaan viime vuoden aikana yli 6 800 suomalaismatkailijaa ja kaukokohteissa reilut 4 000 matkustajaa. On huomioitava kuitenkin, että yllämainitut luvut ovat matkanjärjestäjien ilmoittamia, eikä niissä ole mukana yksittäisten matkustajien tekemiä ns. omatoimiristeilyjä. Selvänä trendinä on silti
nähtävissä, että risteilyjä tehdään suomalaisten keskuudessa edellä mainittua selkeästi enemmän.
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Espanja/Kanaria/Baleaarit: 235 650 matkustajaa
Kreikka: 172 429 matkustajaa
Turkki: 59 895 matkustajaa
Thaimaa: 45 527 matkustajaa
Italia: 25 931 matkustajaa
Kroatia: 20 981 matkustajaa
Portugali/Madeira/Azorit: 19 100 matkustajaa
Kypros: 14 314 matkustajaa
Arabiemiirikunnat: 13 028 matkustajaa
Itävalta: 11 919 matkustajaa

Tilastoinnista
SMAL ja sen edeltäjä SMY ovat koonneet valmismatkatilastoja jo vuodesta 1965 lähtien. Matkailu alana on muuttunut noista päivistä merkittävästi. Valmismatkat ovat muuttaneet aikojen saatossa muotoaan ja perinteisten matkapakettien ohella myydään entistä enemmän omatoimisia lento+hotelli- tai vastaavan tyyppisiä kokonaisuuksia matkatoimistojen tai internetin kautta. Nämäkin ovat valmismatkoja. Matkustajat räätälöivät myös entistä enemmän itse
omien toiveidensa mukaisia matkakokonaisuuksia. Nämä matkat eivät kuitenkaan sisälly vielä nykyisellään tämän
tilastoinnin lukuihin. Tilanne tulee tältä osin kuitenkin muuttumaan viimeistään vuonna 2018, jolloin uusi valmismatkalainsäädäntö kasvattaa sen piiriin kuuluvien matkojen määrää.
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Suurin osa tilaston matkustusluvuista muodostuu sarjatuotantoon perustuvien valmismatkojen *
myynnistä. Tämän vuoksi esim. suositut eurooppalaiset kaupunkikohteet eivät näy tässä tilastossa
oikeassa suhteessa.
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- toteutuneet lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2015 ja 2016
- matkanjärjestäjien markkinaosuudet matkustajamäärien ja liikevaihdon mukaan vuosina
2015 ja 2016

Valmismatkalla tarkoitetaan tässä matkanjärjestäjän ennalta suunnittelemaa, vähintään kaksi vrk kestävää ulkomaille suuntautuvaa matkakokonaisuutta, joka sisältää vähintään lentokuljetuksen ja majoituksen. Valmismatkalainsäädännön mukainen valmismatkakäsite on edellä mainittua
laajempi. Tilastoiviin lukuihin eivät siis sisälly kaikki edellä mainitun lainsäädännön mukaiset valmismatkat. Lukuihin eivät sisälly myöskään
pelkät majoitus- tai kuljetuspalvelut.

