
Tiedotusvälineille	  5.7.2012	  
	  
Kesällä	  viihdytään	  maalla,	  Helsinki	  on	  mukavin	  
kesäkaupunki	  
	  
Jopa	  kolmasosa	  suomalaisista	  antaisi	  mökkeilylle	  täyden	  kympin	  
lomanviettotapana,	  ja	  40	  prosentille	  se	  on	  juuri	  mieluisin	  tapa	  lomailla.	  
Myös	  kaupunkiloma	  on	  monen	  suomalaisen	  mieleen:	  noin	  kolmannekselle	  
se	  on	  paras	  tapa	  viettää	  kesälomaansa.	  	  Näin	  kertoo	  Holiday	  Inn	  -ketjun	  
tekemä	  kysely,	  johon	  vastasi	  yli	  4	  000	  suomalaista.	  	  
	  
Kun	  kysyttiin	  kouluarvosanoilla,	  kuinka	  mukavana	  lomanviettotapana	  vastaaja	  
pitää	  kotimaan	  kaupunkilomailua,	  kiitettävän	  (9-‐10)	  arvosanan	  antoi	  yli	  puolet.	  
Suurin	  piirtein	  yhtä	  mukavana	  tapana	  pidettiin	  kaupunkilomailua	  ulkomailla.	  	  
	  
Suosituin	  kesäkaupunki	  kotimaassa	  on	  Helsinki	  ja	  ympäröivä	  pääkaupunkiseutu,	  
kun	  muut	  vaihtoehdot	  ovat	  Turku,	  Tampere	  ja	  Oulu.	  Kouluarvosanoilla	  
arvioituna	  Helsingin	  keskiarvo	  on	  kiitettävä	  yhdeksän.	  Jopa	  kolmasosa	  antaisi	  
täydet	  kymmenen	  pistettä	  stadin	  kesälle.	  Turku	  seuraa	  hyvänä	  kakkosena	  
melkein	  samalla	  keskiarvolla.	  	  
	  
“Mieluisin	  kesälomakohde	  on	  sellainen,	  jossa	  meri	  ja	  idyllinen	  kaupunki	  
yhdistyy.	  Esimerkiksi	  vanha	  Rauma	  tai	  Turku	  ovat	  tällaisia	  kaupunkeja,	  joissa	  on	  
kaikenlaista	  tekemistä	  luonnonläheisyydestä	  aina	  idylliseen	  kaupunkielämään”,	  
kuvailee	  vastaaja	  mieluisinta	  tapaa	  viettää	  kesälomaa.	  
	  
Hotellissa	  yöpyminen	  on	  ykkönen	  
	  
Kaupunkilomalla	  suomalaisista	  neljä	  viidestä	  yöpyisi	  mieluiten	  hotellissa.	  80	  
prosenttia	  vastaajista	  valitsee	  sen	  mieluisimmaksi	  tavaksi,	  jos	  muut	  vaihtoehdot	  
ovat	  tuttavan	  luona,	  hostellissa,	  leirintäalueella	  tai	  karavaanissa.	  
	  
”Kesä	  on	  erityisesti	  perheiden	  aikaa.	  Silloin	  hotellien	  asiakasrakenne	  muuttuu	  
merkittävästi,	  kun	  suosikkikaupunkien	  lapsikohteet	  ovat	  entistä	  
vetovoimaisempia”,	  toteaa	  Timo	  Vehmas,	  Holiday	  Inn	  –hotellien	  
tuotemerkkipäällikkö.	  
	  
”Holiday	  Inn	  -‐hotelleissa	  on	  huomioitu	  lapsien	  tarpeet.	  Esimerkiksi	  lasten	  
ruokailut	  sujuvat	  majoittumisen	  yhteydessä	  helposti	  Kids	  Eat	  Free	  -‐konseptin	  
myötä.	  Sen	  avulla	  alle	  13-‐vuotiaat	  lapset	  syövät	  ilmaiseksi	  perheen	  aikuisen	  
kanssa.	  Etu	  on	  voimassa	  ympäri	  vuoden	  ja	  kaikkialla	  maailmassa”,	  jatkaa	  
Vehmas.	  
	  
Lomalta	  halutaan	  vaihtelevuutta	  
	  
Suomalaiset	  kaipaavat	  selvästi	  vaihtelua	  kesäänsä,	  sillä	  moni	  piti	  mökki-‐	  ja	  
kaupunkiloman	  yhdistämistä	  täydellisenä	  lomana.	  Aktiivisuus	  lomalla	  on	  



tärkeää:	  suomalaiset	  harrastavat	  kyselyn	  mukaan	  golfia,	  retkeilyä,	  vaellusta	  ja	  
ratsastusta.	  	  
	  
”Holiday	  Inn	  -‐hotelleissa	  ei	  käy	  aika	  pitkäksi.	  Meiltä	  on	  saatavana	  lippuja	  mm.	  
lasten	  suosikkikohteisiin,	  teattereihin	  ja	  risteilyihin.	  Lisäksi	  kahden	  yön	  
paketeissa	  tarjoamme	  kaupan	  päällisenä	  valittavaksi	  ravintolarahaa	  tai	  
leffalippuja.	  Useissa	  hotelleissamme	  on	  myös	  lainattavia	  välineitä	  kuten	  pyöriä,	  
joilla	  voi	  tutkia	  kaupunkia	  omaan	  tahtiin”,	  sanoo	  Vehmas.	  
	  
Kyselyn	  mukaan	  runsas	  neljäsosa	  pitää	  nähtävyyksiä	  kaupunkiloman	  
kohokohtana,	  melkein	  yhtä	  moni	  arvostaa	  kesätapahtumia.	  Kulttuuri,	  
taidenäyttelyt	  ja	  teatteri	  ovat	  myös	  syitä	  reissata	  kaupunkiin	  lomailemaan.	  Ei	  
hätää	  –	  suomalaiset	  arvostavat	  myös	  rentoutumista,	  ruokaa	  ja	  juomaa	  
useimmiten	  toisella	  sijalla.	  Lomailijat	  osaavat	  siis	  myös	  lomailla.	  
	  
“Kesäisen	  kaupunkiloman	  kohokohtana	  on	  yksinkertaisesti	  kaupungin	  yleinen	  
tunnelma,	  kun	  kaupunki	  on	  herännyt	  eloon”,	  kertoo	  eräs	  vastaaja.	  
	  
Lisätiedot	  
www.finland.holidayinn.com	  
	  
Tiedotteen	  lähteenä	  on	  käytetty	  Holiday	  Inn	  –hotellien	  asiakaskyselyä,	  johon	  
vastasi	  lähes	  4100	  suomalaista.	  
	  
Halutessanne	  asiakaskyselyn	  tulokset	  ovat	  saatavilla	  osoitteesta:	  
sonja.horelli@viestintamyy.fi	  


