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Kes või mis ”loom” on Eestit külastav soomlane?

Ettekujutused ja Isiklikud kogemused vs. uuringutega selgitatud reaalsus



Suvilalembelised (YLE 03.10.21)

Mökkibarometri 2021 – suvilaomanike riiklik küsitlus 

- korraldajad Maa- ja metsamajanduse ministeerium ning Loodusvarade keskus Luke

- küsitlus viidud ellu 2004-2021 iga 4-5 a tagant)

- 2017. aasta lõpus Soomes oli ca 507 000 suvilat, arv kahekordistub iga ca 20 aasta vältel

- Suvilas veedeti aega keskmiselt 103 ööpäeva (2021), aastal 2016 seda tehti 79 ööpäeva = kasv 30%

- 40% vastajatest arvab, et oma suvila kasutus lisandub kas palju või vähemalt mõnevõrra ka 2022-2024

- Kaugtöö (43% nendest, kellele lubatud) vs. 7% aastal 2016. 

- Kaks kolmandikku, kes proovinud, tahab ja kavatseb lisada kaugtöö tegemist suvilal.

- Aastaringseks elamiseks renoveerimine / varustamine oon olnud aastate 2020-2021 megatrend,

keskmised kulutused 3500 – 4000 eurot.

- Helsingi ja Uusimaa piirkonna suvilaomanikud sõidavad keskmiselt 167 km oma suvilasse.



Karavaanarid (SF-Caravan)

Karavaanarite (sh haagissuvilad ja matka-autod) arvu kasv pidurdumas:

- registreerituid sõidukeid ja haagisi 1-9 / 2022  1690 tk, st -42% (1224 tk) vähem kui 2021

- eelmiste aastate kasvutempo 27% (2021), 14% (2020) ja 16% (2019)

- „registreerunud” karavaanarite arv 66 600 

(st SF-Caravan ühingu 80 piirkonnalise 

alamseltsi liiget), kasv pole olnud 

suur (63 700 aastal 2014) kuid sõidukite 

tüüp on muutunud ning sellega harrastajad

on muutunud üha mobiilsemateks



K(Gl)ämpingulembelised 

(SF-Caravan 22.09.2022)

- Kallis kütus kärpis ööbimisi Soome kämpingutes 10% eelmise 

aastaga võrreldes

- Sellele vaatamata on sektori kogukäibe 235 milj. €  (2022.a)

- Keskmine karavaaner sõidab aastas 9 reisiga ca 3500 km, millest 

2500 km Soomes. Reisi keskmine kestvus 6 päeva (oli enne 7 pv)



Reisilembelised (SMAL 6.09.21 ja 

Ilta-Sanomat 5.09.21)

Turismi trendid Soomes ja Soomest -raport (Business Finland ja SMAL) 

- Soomlased ja välismaa turistid kasutasid Soomes 2019. aastal 16,3 miljardit eurot

- Siseturism oma volüümidega katnud kahjustusi – 2021 rahanumber ca 11 miljardit juhul kui reisimine 

aktiveerub juba nov-dets 2021. 

- Siseturismi osakaal Soomes kõigist turismituludest enne pandeemiat 55%; aastal 2021 aga 82-87%

- Naasemine 2019 tasemele mitte varem kui 2023. 

- Soomlaste reisid välismaale vähendanud reisikorraldajate, logistika jne. Tulu 76-86% ehk ca 1,7-2,0 miljardit

Ebookers ja Momondo statistikad (september 2021)

- otsitakse hetkel: Helsinki, Lappi, Turku, Tampere – seejärel Costa del Sol, Alania, Tallinn, Kanaarid ja Dubai

- lennuotsingud: tuttavad Euroopad sihtkohad Malaga, Amsterdam, Berliin, Barcelona, London, Lissabon, Dubai

- trend aga 2019-ga võrreldes varasemast eksootilisemad sihtkohad: Polüneesia, Malediivid, Mehhiko – eriti 

parema sissetulekutega noored lasteta paarid, kes otsivad luksust



Reisilembelised (SMAL 26.04.22 ja uurija 

Jarmo Ritalahti 15.09.22)

Soomest välismaadesse suunduvate paketireiside trendid suvel 2022 (SMAL) 

- Reisipaketide pakkumisi (ca 330 000) saadaval, st umbes 2/3 aasta 2019 mahust.

- Euroopa ja lähipiirkonnad populaarseimad reisikorraldajate katalogides (88% tervikmahust)

- Kreeka 185 000

- Türgi 43 900

- Hispaania/Kanaarid 28 500

- Kypros 19 100

- Itaalia 13 300

- Esines palju kuhjunuid soove, mis viis Euroopa-suunaliste liinilendude rekordini Helsinki-Vantaalt juunis 2022

- Turism naases Helsingisse (mida välditi koroona ajal – juulikuu ööbimisi 500 000 (sise/välisreisijaid 60%/40%), 

täituvus 71%, toa keskmine hind 115€), 

- Väiksemate linnade ja rahvusparkide külastatavus vähenes kuigi ainult võrreldes aastatega 2020-2021. 

- Suvel 2022 megapalju suuri publikuüritusi, festivalid, kontserdid jne. 



Eakamad reisijad (Ilta-Sanomat 04.10.21)

Soome pensionäride ühingu tegevjuht Jan Koskimies ja 

Pensionäride Liidu (Eläkeliitto) tegevjuht Anssi Kemppi:

”Piirkondlikud ühingud korraldavad juba esimesi grupireise kodumaal, nt külastusi suveteatrite etendustele. 

Ühingu puhkekülad Soomes on aga hakkanud saama majutusbroneeringuid alles augustis 2021, seni oli kõik 

tegevus praktiliselt nullis.”

”Arvamused ja julgus on hetkel 50/50 – on neid, kes igatsevad tegevuste ja reisimise järele kuid selgelt 

on näha ka ettevaatlikust ning sõnakuulalikust valitsuse ja Terviseameti (THL) hoiatavate sõnumite vastu.”

”Enne koroonat korraldatud kruiisid ja spa-reisid Eestisse endiselt täiesti nullis.”

”Esineb piirkondlikke erinevusi – st seal, kus koroonakoldeid pole eriti olnud, on aktiviteet suurem kui 

nt Helsingi ja Uusimaa kandis.”

Kon-Tiki Tours omanik ja tegevjuht Timo Sarapää:

”Planeerituid grupireise, mis korduvalt lükatud edasi, on kümneid justkui ootel. Realiseeruvad tõenäoliselt 

Soome sihtkohtadesse sel sügisel, välismaale pigem järgmise aasta kevadel.”

”Kui tagasilööke ei tule, taastume 2019 tasemele aastal 2023, mitte varem.”

”Populaarseimad sihtkohad Euroopas Islandi, Iirimaa, Hispaania ja Itaalia”
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