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ULKOMAAN LOMAMATKAT VUOSI 2011
SMALin tuore valmismatkatilasto vuodelta 2011 osoittaa lentäen tehtyjen valmismatkojen* määrän
nousseen edellisen vuoden tasoon verrattuna lähes 6 %, matkustajamäärän ollessa 998 039.
Eurooppa on entiseen tapaan suomalaisten suosiossa. Sinne tehtävien valmismatkojen määrä nousi
edellisvuodesta yli 9 %. Yhteensä Välimeren maissa ja muissa Euroopan kohteissa lomaili pakettimatkalla viime vuonna lähes 700 000 suomalaista. Euroopan osuus koko valmismatkalomailusta on
noin 70 %.
Suosituimpina kohdemaina Euroopan alueella ovat säilyneet Espanja (noin 42 % alueen kaikista
valmismatkoista) ja Kreikka. Espanjan-matkojen osuus nousi vuoteen 2010 verrattuna lähes 19 %.
Osa lisäyksestä johtuu vuoden 2011 alussa alkaneista Pohjois-Afrikan levottomuuksista, joiden seurauksena mm. Egyptin ja Tunisian matkoista ainakin osa siirrettiin Espanjaan. Matkoja Espanjaan
tehtiin lähes 294 000, joista Kanarian saarille yli 250 000. Myös Kreikan matkustajamäärät nousivat
vuonna 2011 reilulla 14 %:lla edellisvuoteen verrattuna; matkoja sinne tehtiin noin 183 000. Lähiitään ja Pohjois-Afrikkaan tehtyjen matkojen kokonaismäärä laski alueen levottomuuksien seurauksena ensimmäisen kerran moneen vuoteen; lasku vuonna 2011 oli noin 9 %, matkustajamäärän
ollessa noin 169 000. Suurimmat alueen laskijat olivat Egypti ja Tunisia. Egyptiin matkusti viime
vuonna reilut 52 % vähemmän suomalaisia kuin vuotta aiemmin, matkustajamäärän ollessa runsaat
33 000. Turkki jatkoi viime vuosien tapaan nousuaan, nousun olleessa yli 36 % vuoteen 2010 verrattuna. Turkkiin matkustaneiden suomalaisten määrä vuonna 2011 oli yli 111 000. Toinen alueen
merkittävimmistä nousijoista oli Arabiemiirikunnat, matkustus sinne kasvoi edellisvuodesta noin 79
%. Kaukokohteisiin tehtävien matkojen myynti kääntyi kahden laskujohteisen vuoden jälkeen jälleen nousuun. Lisäystä vuoteen 2010 verrattuna oli lähes 10 %. Thaimaan osuus alueen maista nousi
merkittävimmin, kasvun ollessa lähes 16 %. Matkoja sinne tehtiin viime vuonna yli 80 000. Lähes
136 000 suomalaista matkusti kaukokohteisiin vuonna 2011.
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Espanja/Kanaria/Baleaarit: 293 939 matkustajaa
Kreikka: 182 968 matkustajaa
Turkki: 111 121 matkustajaa
Thaimaa: 80 411 matkustajaa
Portugali/Madeira/Azorit: 42 230 matkustajaa
Kypros: 33 624 matkustajaa
Egypti: 33 494
Italia: 27 118
Bulgaria: 25 645 matkustajaa
Arabiemiirikunnat: 13 303

Päivi Laatikainen-Mattsson, SMAL p. 09/4133 3540,
Mikko Myllylä SMAL p. 09/4133 3500
- toteutuneet lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2011 ja 2010
- matkanjärjestäjien markkinaosuudet matkustajamäärien ja liikevaihdon mukaan vuosina
2011 ja 2010

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.

