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Vuosi 2018

• Matkailuautojen myynti kasvussa viisi vuotta, vaunujen kaksi vuotta
• Verottoman matkailuauton autoverolain muutos positiivinen toimialalle
• Retkeilyautojen suosio kasvoi edelleen, kiinnostus pieniin vaunuihin kasvoi
• Uusia matkailuautoalustoja (MB Sprinter, MAN, VW Crafter)
• Matkailuautojen kanta (56 889)+ 3 %, matkailuvaujen kanta (66 744) -0,2 %

*) Suomessa pakettiauton koriin tehdyt verottomat  matkailuautot

*)



Myyntien kehitys

• Matkailuautojen myynnin kasvu on nostanut koko 
toimialan myynnin kasvuun 2015 alkaen



Matkailuautojen myynti korityypeittäin 2015-2018



Matkailuajoneuvojen myynti valmistusmaittain



Pohjoismaista vertailua 2018
Suomi *) Ruotsi Norja 

Matkailuautot 1 573 (+13 %) 7 218 (+13 %) 4 166 (+15 %)

Matkailuvaunut 681 (+4 %) 3 349 (-3 %) 2 779 (-4 %)

Markkina yhteensä 2 254 (+10 %) 10 567 (+ 7 %) 6 945 (+7 %)

Myydyin matkailuauto Adria (-6,1 %) Adria (-1,3 %) Hymer (+22,7 %)

- markkinaosuus 14,6 % 9,4 % 12,2 %

Myydyin
matkailuvaunu

Hobby (-2,4 %) Kabe (± 0 %) Hobby (- 22 %)

- markkinaosuus 35,8 % 26,9 % 23,6 %

Matkailuautojen osuus 
uusmyynnistä 70 % 68 % 60 %

*) tehdasvalmisteiset ja Suomessa pakettiautoista tehdyt verottomat matkailuautot (297 kpl)



Toimialan tulevaisuuden näkymät
• Kasvu pysynee positiivisena

• Suomen talouden kasvu vielä positiivinen
• Korkotaso edelleen matala
• Harrastajien määrä kasvussa, omatoimi- ja elämysmatkailu kiinnostaa
• Uusia mielenkiintoisia merkkejä/malleja tulossa

• Ympäristöpoliittisten päätösten vaikutukset toimialalle?
• Eduskuntavaalit ja uuden hallituksen hallitusohjelma?
• Median rooli ja vastuu kuluttajien ostopäätöksiin/-halukkuuteen vaikuttamisessa?
• Ympäristöasioista puhuminen voi siirtää matkailun painopistettä lentämisestä 

matkailuajoneuvojen käyttöön
• Matkailuautoalustojen valmistajilla suuret paineet EU-normien kanssa

• 1.6.2020 voimaan tuleva tieliikennelaki lisää matkailuautojen nopeuksia
• Ensimmäinen tuotantovalmis sähkökäyttöinen matkailuauto (Iridium e-

mobil/WOF) esitellään Stuttgartin messuilla 1/2019 
• Euroopassa odotetaan toimialan kasvavan edelleen



Lento <=> matkailuauto C02 - päästövertailu
Nelihenkinen perhe matkustaa viikoksi Kanarian saarille => päästöt 
noin 3 100 kg (WWF:n ilmastolaskuri Hki-Vantaa – Teneriffa – Hki-Vantaa)

Nelihenkinen perhe matkustaa viikoksi Thaimaan Krabille
=> päästöt noin 5 440 kg (WWF:n ilmastolaskuri Hki-Vantaa – Krabi – Hki-Vantaa)

Nelihenkinen perhe matkailuautolomalla Keski-Euroopassa neljä 
viikkoa, ajomatka 5000 km
=> Päästöt noin 1 250 kg (250 g/km x 5000 km)

Nelihenkinen perhe lomailee kausipaikalla olevassa 
matkailuajoneuvossa kotimaassa
=> Päästöt 0 kg
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