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 VARAA MATKAT 53 PÄIVÄÄ ETUKÄTEEN – VOIT SÄÄSTÄÄ NOIN 

NELJÄSOSAN HINNASSA 
 

 
Kuva: Billie Ward 

 

Lentohinnoista voi säästää keskimäärin 26 prosenttia, kun varaa lennot 53 päivää ennen 

matkustamista. Matkahakukone momondo.fi vertasi 12,6 miljardia matkahintaa sadalla 

haetuimmalla reitillä, ja selvitti, miten edullisimmat lennot saa napattua. Näistä reiteistä 

yhdeksässä on lähtömaana Suomi.   

 

Tuoreen tutkimuksen mukaan lentomatkat kannattaa varata hieman alle kaksi kuukautta ennen 

matka-ajankohtaa. Tekemällä varauksen oikeaan aikaan voi säästää noin neljäsosan (26 %) 

verrattuna kalleimpaan varauspäivään. Eniten lompakkoa rasittaa varausten jättäminen vasta 

matkustuspäivälle.  

 

MATKUSTUSAJOISSA KANNATTAA OLLA JOUSTAVA 
Riittävän aikaisin varaamisen lisäksi kannattaa valita myös halvimmat lentoajat. Joustavuus on 

valttia, jos se vain suinkin on mahdollista. Esimerkiksi perjantaisin ja lauantaisin lentäminen on 

useimmiten huomattavasti kalliimpaa kuin arkena. 

 

“Halvimmat matkat saa varattua noin kaksi kuukautta etukäteen. Lisäksi on suositeltavaa välttää 

viikonloppu- ja päivälentoja, jotka ovat yleensä kalliimpia. Selkeästi edullisinta on lentää tiistaisin 

ja iltaisin kuuden jälkeen”, paljastaa momondon Suomen markkinointipäällikkö Minttu Oramaa. 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/wwward0/19252123774/
http://www.momondo.fi/


 

SUOMESTA LENNETÄÄN ENITEN LONTOOSEEN – EDULLISINTA 

LOPPUVUODESTA 

Suomen kolme haetuinta lentoreittiä momondon tilastojen mukaan ovat Helsinki-Lontoo, 

Helsinki-Berliini sekä Helsinki-Pariisi. Näistä kohteista Lontooseen ja Pariisiin on edullisinta 

matkustaa marraskuussa, kun taas Berliiniin lennetään huokeimmin helmikuussa. 

 

”Suosituimpiin kohteisiin matkustettaessa kannattaa olla hieman aikaisemmin liikkeellä, sillä 

näihin kaupunkeihin halvimmat lennot löytyvät noin 58–59 päivää ennen matkustusajankohtaa. 

Pariisin halvimmat lennot sijoittuvat yllättäen useimmiten aamuun, muuten halpojen lentojen 

varaaminen näihinkin kohteisiin noudattaa samoja yleisiä periaatteita”, Oramaa jatkaa. 

 

Eri kohteiden sesonkiajat kannattaa selvittää matkaa suunnitellessa. Sesonkien ulkopuolella 

matkaavat voivat säästää keskimäärin 39 prosenttia. 

 

VINKKEJÄ MATKAN VARAAMISEEN: 
 Halvimmat lennot löydät varaamalla matkasi keskimäärin 53 päivää ennakkoon, näin voit 

säästää noin 26 prosenttia 

 Suunnittele matkasi ajoissa, sillä matkapäivänä varattaessa lennot ovat yleensä 

kalleimmillaan 

 Edullisin matkustuspäivä on useimmiten tiistai 

 Lauantai ja perjantai ovat yleensä kalleimmat matkustuspäivät 

 Iltalennot (lähtö aikavälillä 18:00–00:00) ovat yleensä halvimpia 

 Aamu- ja aamupäivälennot ovat useimmiten kaikkein hintavimpia 

 

Tilastot luotiin vertailemalla maailmanlaajuisesti 12,6 miljardia lentohintaa sadalla reitillä 

momondon haetuimpien joukosta, joista yhdeksässä on lähtömaana Suomi.  
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momondosta: 

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, The New York Times ja The Daily 

Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia 29 

markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone-, Android- ja 

Blackberry-laitteille. 

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
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/27815442/?countrycode=ENG

