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SUOMALAISTEN HAETUIMMAT SYYSLOMAKOHTEET VUONNA 2017 
 

 
Aurinkoinen ja kaunis Malaga kiehtoo suomalaisia vuodesta toiseen. © Kristoffer Trolle 

 

Suunnitteletko viettäväsi syyslomaa ulkomailla? Suosituimman syyslomakauden lähestyessä lento- ja 

hotellihakukone momondo.fi listasi suomalaisten kymmenen haetuinta syyslomakohdetta vuonna 2017. 

Listalta selviää, että eniten syyslomailijoita puoleensa vetävät lyhyehkön lentomatkan päässä sijaitsevat 

kaupunkikohteet ja kohteet, joissa vallitsee Suomea lämpimämpi ilmasto. 

 

Koulujen syyslomaviikot pyörähtävät Suomessa käyntiin lokakuussa, ja moni suomalainen suunnitteleekin 

tuolloin reissuun lähtöä. Kiinnostus kaupunkikohteisiin ja hieman lämpimämpään ilmastoon näkyvät haetuimpien 

kohteiden listalla* selvästi: suomalaisten haetuimmat kohteet ovat tänä vuonna kestosuosikit Malaga, Lontoo ja 

Barcelona. Kärkikolmikko on sama kuin vuonna 2016, mutta viime vuoteen verrattuna haetuimpien kohteiden 

joukosta ovat pudonneet Budapest ja Tukholma. Ne ovat korvaantuneet Palma de Mallorcalla ja Milanolla. 

 

”Suomalaisten matkahaut tälle syksylle ovat datamme** mukaan kasvaneet yli viidenneksen viime vuodesta. 

Suomalaisia kiinnostavat hakutulosten perusteella Suomen lokakuun ilmastoa huomattavasti lämpimämmät 

kohteet sekä kaupunkilomat Euroopassa”, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki. 

”Vilkas kaupunkikulttuuri ja sijainti verrattain lähellä, muutaman tunnin lentomatkan päässä Suomesta tekevätkin 

https://flic.kr/p/qRPCFW
http://www.momondo.fi/


monesta listan kohteesta vaivattoman valinnan viikon lomalle, kun matkustamiseen ei kulu turhaa aikaa ja paikan 

päällä on tarjolla monenlaista aktiviteettia.” 

 

Uusina niminä haetuimpien syyslomakohteiden joukossa ovat kaksi hyvin erilaista kohdetta, aurinkolomailijan 

Mallorca ja muodin mekka Milano. Myös Amsterdam on noussut listalla kolme sijaa. 

 

Syysloman haetuimmat kohteet 2017: 

 

1.    Malaga 

2.    Lontoo 

3.    Barcelona 

4.    Rooma 

5.    Berliini 

6.    Amsterdam 

7.    Lissabon 

8.    Praha 

9.    Palma de Mallorca 

10.  Milano 

 

* Tilastot perustuvat momondo.fi kautta maaliskuun 19. ja syyskuun 19. päivän välillä tehtyihin matkahakuihin, 

joiden matkustusajankohta oli syyslomaviikko lokakuun 13. ja 22. päivän välillä vuonna 2017. Vertailutiedot 

perustuvat vuoden 2016 vastaaville hauille. 

 

** Suomalaisten lisääntyneet matkahaut tänä syksynä perustuvat momondo.fi kautta tammikuun 1. ja elokuun 18. 

päivän välillä vuonna 2017 tehtyihin matkahakuihin, joiden matkustusajankohta oli tämän vuoden lokakuun 16. ja 

29. päivän välillä. Vertailutiedot perustuvat vuoden 2016 vastaavalle ajankohdalle. 
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momondosta (FI): 

momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, 

hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat 

kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 

pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. 

momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, 

joka on Priceline Groupin itsenäinen tytäryhtiö. 

https://itunes.apple.com/fi/app/momondo-halvat-lennot-matka/id436736538?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi

