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Yöpymiset 

Kanta-Hämeessä

Lähde: VisitFinland – Rudolf-tietokanta

Päivittyy kuukausittain



Vuosittaiset yöpymiset kaikki yhteensä 2010-2019



Vuosittaiset kotimaiset yöpymiset 2010-2019



Vuosittaiset ulkomaiset yöpymiset 2010-2019



Vuosittaiset yöpymiset 2010 – 2018 

kaikki, kotimaiset ja ulkomaalaiset

• Kotimaisten yöpyjien 

määrä on pysynyt 

noin 300 000 – 350 000 

tuntumassa –

parhaimpina vuosina se 

lähestyi 400 000

• Ulkomaisten yöpyjien 

määrä noin 50 000 

tuntumassa, tilanne 

kääntyi laskuun 2012



Yöpymiset kuukausittain 2015-2019
maaliskuussa & elokuussa kasvua - laskua heinäkuussa



Mistä maista ulkomaalaiset ovat?
Saksa kasvussa

• Vuonna 2018, koko vuosi

% kaikista ulkomaalaisista 

yöpyjistä

– Skandinavia 17,3 %

– Ruotsi 10,9 %

– Saksa 9,7 %

– Venäjä 9,4 %

– Aasia 8,8 %

– Viro 8,0 %

– Britannia 4,3 %

– Italia 3,7 %

– Kiina 3,6 %

– Tanska 3,2 %

– Puola 2,8 %

• Vuonna 2019, koko vuosi

% kaikista ulkomaalaisista 

yöpyjistä

– Skandinavia 16,1 %

– Saksa 12,2 %

– Ruotsi 10,2 %

– Venäjä 8,9 %

– Aasia 6,2 %

– Ranska 6,1 %

– Viro 5,0 %

– Amerikka 4,8 %

– Britannia 4,2 %

– Italia 3,9 %

– Tanska 3,6 %



Kanta-Häme 2018-2019

työ- ja vapaa- ajan yöpymiset kuukausittain



Kanta-Häme 2010-2019

työ- ja vapaa- ajan yöpymiset vuosittain



Kanta-Häme viipymisaika öinä kuukausittain 

2018-2019 ja vuosittain 2010-2019

• Pisimmät viipymät

kesä-, heinä-, elokuussa

• Vuonna 2019 viipymät 

lyhentyneet

helmi, kesä- ja 

heinäkuussa

• Viipymät lyhentyneet

2015 – 2018



Kanta-Häme huoneiden ja vuoteiden lukumäärä 

kuukausittain 2018-2019 ja vuosittain 2010-2019

• Majoitus kapasiteetti on 

pysynyt suhteellisen 

samana 3000–3500

• Kesäkausina kapasiteetti 

lisääntyy

• Lisäinvestointeja tehty 

vuonna 2014 ja 2018

• Luvuissa ei näy pienet 

mökkimajoitukset, eikä 

AirBnB majoitus



Kanta-Häme huoneiden ja vuoteiden käyttöaste 

kuukausittain 2018-2019 ja vuosittain 2010-2019

• Vuonna 2012 käyttöaste 

kääntyi laskuun

• Alhaisin käyttöaste on 

vuosittain joulukuussa ja 

korkein heinä-elokuussa



Kanta-Häme kotimainen ja ulkomainen majoitusmyynti 

kuukausittain 2018-2019 ja vuosittain 2010-2018

• Vuonna 2012 sekä 

kotimainen että 

ulkomainen majoitus-

myynti kääntyi laskuun

• Alhaisin majoitusmyynti 

on vuosittain joulukuussa 

ja korkein heinä-

elokuussa



Kanta-Häme majoitusmyynti 

kuukausittain 2018-2019 ja vuosittain 2010-2018

• Vuonna 2012 

sekä kotimainen 

että ulkomainen majoitus-

myynti kääntyi laskuun

• Alhaisin 

majoitusmyynti on

vuosittain 

joulukuussa ja korkein 

heinä-elokuussa

• Tilanne parantui vuonna 

2016, mutta heikentyi 

edelleen vuosina 2017ja 

2018, nyt viimeisimmät 

luvut syyskuulta näyttävät 

kasvua



Yöpyminen hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä

2018–2019 kuukausittain ja vuosittain 2010-2018

• Yöpyminen 

painottuu kesäkaudelle 

heinä- ja elokuulle

• Hotelleissa tilanne 

pysytellyt 300 000 

tuntumassa

• Muut majoitusliikkeet 

laskussa

Tilastotiedot puuttuvat

• Mökkimajoituksista

• Airbnb palvelusta, 

joiden määrä on 

kasvanut 

maakunnassa 

huomattavasti viime 

vuosien aikana
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Mökit ja vapaa-ajan 

asunnot Kanta-Hämeessä

Lähteet: 

Tilastokeskus

Tiedot päivittyvät kerran vuodessa



Kesämökkien lukumäärä ja jakautuminen 

kunnittain vuonna 2018

Kunta Mökkejä

Forssa 732

Hattula 2 035

Hausjärvi 864

Humppila 364

Hämeenlinna 8 368

Janakkala 1 849

Jokioinen 316

Loppi 3 335

Riihimäki 253

Tammela 3 346

Ypäjä 280

Yhteensä 21 742



Kanta-Hämeen maakunta

• Kesämökkien ja 

vapaa-ajan 

asuntojen määrä on 

kasvanut tasaisesti 

vuodesta 2009 asti

• Kasvu lisääntyi 

vuonna 2018

• Nopeinta kasvu on 

Hämeenlinnan 

seutukunnassa



Forssan seutukunta



Hämeenlinnan seutukunta



Riihimäen seutukunta
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Matkailijat 

Kanta-Hämeen 

luontokohteissa
Lähteet: 

Metsähallitus

Tiedot saatavissa kerran vuodessa



Luontokohteet kävijämäärittäin 2018

• Luontokohteiden 

kävijämäärät ovat 

pääosin lisääntyneet 

viime vuosina

• Evolla vaihtelua 

kävijämääriin 

aiheuttavat suuret 

partioleirit

• Metsähallitukselta 

saatujen vuoden 

2019 

ennakkotietojen 

perusteella 

kävijämäärät olisivat 

jälleen kasvussa



Aulangon luonnonsuojelualue, Hämeenlinna



Evon retkeilyalue, Hämeenlinna



Liesjärven kansallispuisto, Tammela



Torronsuon kansallispuisto, Tammela



Hämäläisten hyväksi – Hämeen parasta kehittämistä

Matkailijat Kanta-Hämeen 

museokohteissa

Lähteet:

Museovirasto

Päivittyy kerran vuodessa



Museokohteiden kävijämäärät 

Kanta-Hämeessä vuonna 2018



Forssan museo –

sis. Forssan museo ja Ronttismäen tehtaalaismuseo

• Vuonna 2014 Forssan 

museo valittiin 

Suomen Vuoden 

Museoksi

• Nyt käynnissä 

kuosien 

hyödyntäminen

• Museo on mukana 

Museokortti 

yhteistyössä



Suomen kansallismuseo - Hämeen linna

• Museoviraston 

ennakkotietojen 

mukaan vuoden 2019 

kävijämäärä ylittää 

110 000

• Vankilamuseo avattiin 

keväällä 2019, siellä 

kesän aikana 

27 000 kävijää

• Museo on mukana 

Museokortti 

yhteistyössä



Museo Militaria (ent. Suomen Tykistömuseo)

• Hyvää kasvua viime 

vuosina. Näyttelyitä 

on uudistettu.

• Museo on mukana 

Museokortti 

yhteistyössä



Hämeenlinnan kaupunginmuseo – sis.

Hämeenlinnan kaupunginmuseo, 

Palanderin talo ja Sibeliuksen syntymäkoti

• Sibelikuksen 100-

juhlavuosi 2015 nosti 

kävijämääriä

• Vuonna 2016 

Vankilamuseo siirtyi 

Museovirastolle ja 

Kaupunginmuseo 

siirtyi keskustaan 

Skogsterin taloon

• Museot ovat mukana 

Museokortti 

yhteistyössä



Hämeenlinnan taidemuseo –

Engel-Rakennus ja Lohrmann-rakennus

• Taidemuseo tuplannut 

kävijämäärät 

viimeisen 10 vuoden 

aikana. Näyttelyiden 

suosio vaihtelee.

• Museo on mukana 

Museokortti 

yhteistyössä



Designmuseo – Iittalan lasimuseo

• Museo on mukana 

Museokortti 

yteistyössä



Panssarimuseo – Parola, Hattula

• Parolan panssarimuseon 

ovat olleet nousussa, 

viime vuosina vaihtelua

• Uusiin katoksiin on saatu 

joukkorahoitustaMesenaat

ti.me palvelun kautta

• Museo ei ole mukana 

Museokortti yhteistyössä



Riihimäki: Suomen lasimuseo ja 

Suomen metsästysmuseo

• Suomen lasimuseon 

kävijämäärät ovat 

lähteneet hyvään nousuun 

ja vuonna 2019 se sai 

valtakunnallisen 

erityismuseo statuksen

• Suomen 

metsästysmuseon ovat 

olleet hyvässä kasvussa, 

viime vuosina vähennystä. 

Kehitteillä on uusi 

Erämuseo, jossa mukana 

olisi myös kalastus.



Riihimäen kaupungin museot –

Riihimäen kaupunginmuseo ja Riihimäen taidemuseo

• Hyvää kasvua viime 

vuosina.

• Taidemuseo on 

mukana Museokortti

yhteistyössä
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Matkailijoiden menot ja 

matkailutulot
Tilastot saatavilla vain koko Suomen tasolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt 
vuosina 2017 ja 2018

Alueellisen matkailutilinpidon selvityksen.

Päätulokset koostuvat vuoden 2015 ja 2014 
maakuntakohtaisesta matkailukysynnästä, 

matkailun aikaansaamasta arvonlisästä eli bkt:sta
sekä työllisyydestä matkailutoimialoilla.

Linkki uusimpaan alueelliseen matkailutilinpidon julkaisuun: 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160906/TEMrap
_16_2018_Alueellinen_matkailutilinpito.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160906/TEMrap_16_2018_Alueellinen_matkailutilinpito.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle

• Matkailuun kulutettiin Suomessa 

vuonna 2017 

15 miljardia euroa.

• Matkailuviennin arvo on 

4,6 mrd €, joka on 

2,6 prosenttia Suomen bkt:sta.

• Muihin teollisuudenaloihin verrattuna 

matkailu on 

samaa kokoluokkaa kuin 

metsäteollisuus ja suurempi kuin 

elintarviketeollisuus.

• Matkailutoimialoilla työskenteli 

vuonna 2017 

yhteensä 140 200 henkilöä.

• Matkailualalla toimii 

lähes 29 000 yritystä.



Alueellisen matkailutilinpidon avainluvut
Kanta-Häme kokonaiskysyntä 234 M€, 3500 henkeä (2015)



Maakunnittaiset avainluvut (2015)
Kanta-Häme - ulkomainen matkailukysyntä 19 M€

Kanta-Häme - kotimainen matkailukysyntä 202 M€



Lentoasemien matkustajamäärät (2018)

Lentomatkustus

Helsingin 

lentoasemalla 

kasvoi yli 10%.

Finnair aloittanut 

Stopover -palvelut 

ja NowHere

verkkokauppa myy 

matkailupalveluita.

Kanta-Hämeestä 

12 toimijaa 

tuottamassa 

palveluita 

Finnairille, 

ensimmäinen 

yhteistyötaho 

Lapin ja Helsingin 

jälkeen.



Matkailukysynnän jakautuminen 

tuotteisiin ja palveluihin vuonna 2015



Työllisten toimialakohtainen 

jakautuminen maakunnittain vuonna 2015



Matkailutoimialojen toimipaikkojen lukumäärä 

toimialoittain ja maakunnittain vuonna 2015


