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LENTOJEN HINNOISSA VOI SÄÄSTÄÄ JOPA KOLMANNEKSEN 

VARAAMALLA AJOISSA 

 

 

 
 

Lento- ja hotellihakukone momondo.fi:n vuosittaisesta lentotutkimuksesta selviää, 

milloin kannattaa varata lennot ja matkustaa suomalaisten suosikkikohteisiin. 

Tutkimuksen tuoreet tulokset osoittavat, että suomalaiset voivat säästää Euroopan-

lentojen hinnoista kolmanneksen (32 %) varaamalla noin 2 kuukautta ennen lähtöä ja 

neljänneksen (23 %) kaukokohteiden lennoista varaamalla noin 5 kuukautta ennen 

lähtöä. 

 

Tuoreen lentotutkimuksen mukaan suomalaisten kannattaa varata lennot hyvissä ajoin: 

kaukokohteisiin jopa 5 kuukautta ennen matkaa ja Eurooppaan 2 kuukautta ennen 

lähtöpäivää. Juuri nyt on siis keskimäärin paras aika varata alkuvuoden Euroopan-

matka. 

 

Paras aika varata lennot Suomesta Eurooppaan 

Milloin varata:  

keskimäärin halvin päivä 

varata  

Milloin varata: 

keskimäärin kallein päivä 

varata  

Säästö keskimäärin:  

halvin vs. kallein päivä 

63 päivää ennen lähtöä 2 päivää ennen lähtöä 32 % 

 

Paras aika varata lennot Suomesta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin 

Milloin varata:  

keskimäärin halvin päivä 

varata  

Milloin varata: 

keskimäärin kallein päivä 

varata  

Säästö keskimäärin:  

halvin vs. kallein päivä 

154 päivää ennen lähtöä 0 päivää ennen (lähtöpäivä) 23 % 
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Euroopan-lennoille keskimääräinen meno-paluulipun hinta on 186 euroa, kun lento 

varataan 63 päivää ennen lähtöä. Tällöin säästöä kertyy jopa 32 prosenttia verrattuna 

kalleimpaan päivään. Jos lennon varaamisen jättää viime tinkaan, hinnat nousevat 

huomattavasti: kaksi päivää ennen Euroopan-matkaa varattuna lennot ovat 

keskimäärin 272 euroa eli lähes 100 euroa kalliimmat kuin muutama kuukausi aiemmin. 

 

Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin matkustavien kannattaa varata liput vielä aiemmin, 

jopa 5 kuukautta ennen matkaa. Hinnat ovat halvimmillaan 154 päivää ennen lähtöä, 

jolloin meno-paluulennon hinta on keskimäärin 529 euroa. Säästöä syntyy siis viidennes 

verrattuna kalleimpaan aikaan eli samana lähtöpäivänä varattuihin lentoihin, jotka 

maksavat keskimäärin 689 euroa. 

 

LAUANTAIT JA AAMUT KALLEIMPIA AIKOJA LENTÄÄ 
Varaaminen oikeaan aikaan ei ole ainoa tapa säästää lennon hinnoissa, vaan myös 

matkustusajankohdalla on väliä. Esimerkiksi Suomesta Eurooppaan lentää edullisimmin 

perjantaisin, jolloin lennot maksavat keskimäärin 13 prosenttia vähemmän kuin 

kalleimpana viikonpäivänä eli lauantaina. 

 

Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin puolestaan suomalaisten kannattaa matkustaa 

keskiviikkona, jolloin lennot ovat keskimäärin 8 prosenttia edullisempia kuin lauantaisin. 
 

Halvin viikonpäivä lentää Suomesta Eurooppaan 

Keskimäärin halvin viikonpäivä 

lentää 

Keskimäärin kallein viikonpäivä 

lentää 

Säästö keskimäärin:  

halvin vs. kallein viikonpäivä 

lentää 

perjantai lauantai 13 % 

 

Halvin viikonpäivä lentää Suomesta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin 

Keskimäärin halvin viikonpäivä 

lentää 

Keskimäärin kallein viikonpäivä 

lentää 

Säästö keskimäärin:  

halvin vs. kallein viikonpäivä 

lentää 

keskiviikko lauantai 8 % 

 

Suomalaisten ei myöskään kannata herätä aikaisin aamulla lennolle, koska iltapäivällä 

ja illalla lähtevät lennot ovat edullisempia. Valitsemalla Euroopan-lennon 

matkustusajankohdaksi iltapäivän (klo 14–18) voi säästää 13 prosenttia verrattuna 

lentoihin, jotka lähtevät aamulla.  

 

Edullisimmat lennot Suomesta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin puolestaan lähtevät 

illalla klo 18 jälkeen, jolloin säästöä kertyy tyypillisesti 9 prosenttia aamulähtöihin 

verrattuna.  
 

Halvin aika päivästä lentää Suomesta Eurooppaan 

Keskimäärin halvin aika 

päivästä lentää 

Keskimäärin kallein aika 

päivästä lentää 

Säästö keskimäärin:  

halvin vs. kallein aika päivästä 

lentää 

iltapäivä aamu 28 % 

 

Halvin aika päivästä lentää Suomesta Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin 

Keskimäärin halvin aika 

päivästä lentää 

Keskimäärin kallein aika 

päivästä lentää 

Säästö keskimäärin: 

 halvin vs. kallein aika päivästä 

lentää 

ilta aamu 9 % 



 

PARAS MATKUSTUSAIKA RIIPPUU MYÖS KOHTEESTA 

Paras aika varata lennot ja matkustaa riippuu jonkin verran myös valitusta kohteesta.  

 

“Mikään ei voita sitä tunnetta, kun olet osunut hyvän matkatarjouksen kultasuoneen 

suunnitellessasi tulevaa reissua. Paras aika varata ja matkustaa määräytyy 

matkakohteen mukaan. Lentotutkimuksemme perusteella esimerkiksi halvin aika 

matkustaa Helsingistä suomalaisten suosikkikohteeseen Malagaan on elokuussa, ja 

edullisimmat lennot sinne saa varaamalla ne keskimäärin 39 päivää ennen reissua”, 

kertoo momondo.fin edustaja Mikala Riis Bagger. 

 

 

Lisätietoa momondon lentotutkimuksesta: https://www.momondo.fi/lentojen-

hintatiedot  
 

4 vinkkiä, joiden avulla varaat halvat lennot Eurooppaan: 

 

● Varaa lentosi 63 päivää ennen matkaa löytääksesi halvimmat lentoliput 

Eurooppaan – voit säästää jopa kolmanneksen hinnasta. 
● Lentoliput Eurooppaan ovat yleensä kalleimmillaan, kun varaat ne kaksi päivää 

ennen lähtöä. 
● Perjantai on keskimäärin halvin viikonpäivä lentää Eurooppaan ja lauantai 

puolestaan kallein.  
● Iltapäivä on paras aika päivästä lentää Euroopan matkakohteisiin. 

 

4 vinkkiä, joiden avulla varaat halvat lennot Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin:  

 

● Varaa lentosi kaukokohteisiin 154 päivää ennen matkaa löytääksesi halvimmat 

lentoliput – voit säästää jopa viidenneksen  hinnasta.  

● Lentoliput Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin ovat yleensä kalleimmillaan 

lähtöpäivänä varattaessa. 
● Keskiviikko on keskimäärin halvin viikonpäivä lentää Euroopan ulkopuolisiin 

kohteisiin ja lauantai kallein. Lähtöä ei kannata jättää viikonlopulle. 
● Paras aika päivästä lentää Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin on ilta, jolloin lennot 

ovat aamua edullisempia.  
 

 

Tietoa lentotutkimuksesta: 

Tiedot perustuvat momondo.fi-sivulla 1.12.2017–24.9.2018 välisenä aikana tehtyihin hakuihin 

economy-luokan meno-paluulennoille, joissa matkustusajankohtana on vuosi 2018. Hinnat voivat 

muuttua, eikä säästöjä voida taata. Edullisimman vuorokaudenajan analysoinnissa on käytetty 

seuraavia kellonaikoja: aamu klo 4–12, päivä klo 12–14, iltapäivä klo 14–18 ja ilta klo 18–4. 

 

Lisätiedot: 
Ulla Helander 

Miltton 

ulla.helander@miltton.fi  

040 741 9615 

 
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. 
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