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HOTELLIHAKURAPORTTI 2018 PALJASTAA: 77 % SUOMALAISTEN 

HOTELLIHAUISTA TEHDÄÄN ULKOMAANKOHTEISIIN 

Majapaikan valinta on olennainen osa lomamatkan suunnittelua, ja erilaisten 

majoitusvaihtoehtojen kirjo onkin laajentunut vuosi vuodelta. Lento- ja hotellihakukone 

momondo.fin ensimmäistä kertaa julkaistu hotellihakuraportista käy ilmi, että 65 prosenttia 

suomalaisista matkailijoista yöpyy edelleen mieluiten hotellissa vaikka loma-asuntojen ja 

muiden majoitustyyppien suosio on kasvanut viime vuosina.  

Oikean majoituspaikan löytäminen on olennainen osa onnistunutta lomamatkaa. Lento- ja 

hotellihakukone momondo on tutkinut suomalaisten matkailijoiden hotellihakutrendejä selvittääkseen 

mistä ja miten hotelleja etsitään lyhyemmille ja pidemmille lomamatkoille, mitä hotelliyöpymisestä 

oltiin valmiita maksamaan ja millaisia ominaisuuksia hotelleissa arvostetaan.  

“Raportista löytyy monia mielenkiintoisia tuloksia, kuten hotellihakujen keskittyminen 

ulkomaankohteisiin ja Tallinnan sekä Lontoon kasvava suosio hotellihakukohteina”, kommentoi Jenna 

Perus, momondon Suomen markkinointipäällikkö. 

momondon hotellihakuraportin 2018 pääkohdat: 

• Suositut hotellihakujen kohteet ja hinnat: Lyhyillä viikonloppumatkoilla suomalaiset varaavat 

ahkerimmin hotelleja kaupungeista. Haetuimmista yöpymiskohteista suosituimmat ovat 

Helsinki, Vantaa ja Tampere Suomessa, sekä Tallinna, Lontoo ja Tukholma Euroopassa. 

Kotimaan kohteista edullisinta on yöpyä pohjoisessa Oulussa, jossa yö kahden hengen 

huoneessa kolmen tai neljän tähden hotellissa maksaa 115 euroa. Kalleinta on länsirannikolla 

Turussa, jossa vastaava huone maksaa yöltä 197 euroa.  

Pidemmillä 1–2 viikon lomamatkoilla suomalaiset etsivät sekä rentouttavaa rantalomaa että 

kaupunkikohteita. Haetuimmista kohteista aurinkoinen Dubai vetää suomalaisia puoleensa 

marraskuussa ja kestosuosikki Alanya puolestaan keväällä. Muista rantakohteista Palma de 

Mallorca, Fuengirola, Maspalomas ja Ródos houkuttelevat hotelliyöpyjiä ympäri vuoden. New 

York ja Lontoo ovat kaupunkikohteista suosituimmat.  

• Trendaavat matkakohteet: hotellihakuraportista selvää, että jopa 77 % suomalaisten 

hotellihausta tehdään ulkomaankohteisiin ja reippaasti yli puolet hauista kohdistuu Euroopan 

eri kohteisiin. Seuraavaksi suosituin alue on Aasia ja Oseania. Myös Pohjois-Amerikasta haetaan 

hotelleja jonkin verran, mutta hotellihaut muille alueille kuten Lähi-itään, Afrikkaan ja 

Latinalaiseen Amerikkaan edustavat raportin mukaan vain muutamia prosentteja. Ulkomaiden 

vahva painotus hauissa näkyy myös suosituissa kohteissa. Haut Lontooseen ovat lisääntyneet 

http://www.momondo.fi/


232 % ja Tallinnaan 211 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kotimaisten kohteiden hakumäärien 

nousu on jäänyt vain hieman ulkomaisista kohteista: haut Vantaalle, Helsinkiin ja Tampereelle 

ovat kasvaneet yli kaksinkertaisiksi.  

• Varaaminen ja ajoitus: Suomalaiset etsivät hotelleja hieman yli kuukausi ennen tulevaa 

matkaansa ja toiveikkaat lomamatkan suunnittelijat käyttävät hotellin etsimiseen ruhtinaalliset 

viisi minuuttia aikaa. Suomalaisten suosikkipäivä hotellien etsimiseen on tiistai. Seuraavaksi 

enitEn hotelleja etsitään keskiviikkoisin ja maanantaisin. 

• Hotellimieltymykset: Suomalaisista 42 % suosii neljän tähden hotellimajoitusta, 30 % kolmen 

tähden ja 19 % viiden tähden. Kaikkein tärkeimmäksi hotellin ominaisuudeksi suomalaiset 

listasivat sijainnin lähellä nähtävyyksiä. Lähes puolet myös arvostaa hyvää palvelua ja halpaa 

hintaa.  

 

Koko vuoden 2018 hotellihakuraporttiin pääsee tutustumaan täällä.  
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momondosta: 

momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee 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 Booking Holdings Inc:in itsenäinen tytäryhtiö. 

 

*Datasta: Tämän raportin hotellihakutiedot perustuvat hakuihin ja klikkauksiin momondon ja KAYAKin 

sivuilla aikavälillä: 01.06.2016 - 31.12.17 ja 01.06.15 - 31.12.16, matkoihin, jotka on tehty 01.01.17 - 

31.12.17 ja 01.01.16 - 31.12.16. Hintatiedot perustuvat kahden hengen huoneeseen per yö kolmen ja 

neljän tähden hotelleissa. Hinnat voivat vaihdella, muuttua tai ne eivät ole enää saatavilla. 

https://c1.momondo.net/cms/prod/sites/18/2018/06/13141053/FI-Hotel-Travel-Report-2018.pdf
mailto:ona.aula@miltton.fi
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
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.momondo.flightsearch&hl=fi


*Tiedot perustuvat Cintin tekemään tutkimukseen suomalaisten matkailutottumuksista 9. - 17. 

tammikuuta 2018 välisenä aikana, ja siihen osallistui 1015 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on 

maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Kyselyyn vastasi 

kokonaisuudessaan 26 216 henkilöä 26 maasta. 

 


