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Ohjelma
10.00 Tervetuloa, toimitusjohtaja Emilia Mäki, KOKO Lahti Oy

Ennätyssuuri messutapaaminen
Juha Hartman, SF-Caravan Lahden Seutu ry

Caravan-toimialan kuulumiset 

Antti Siljamäki, toiminnanjohtaja, Matkailuajoneuvotuojat ry

Suomen leirintämatkailun rahavirrat ja tulo- ja työllisyysvaikutukset 2019
Petteri Ohtonen, tutkimuspäällikkö 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

10.40 Kierros messuhalleissa – kesto n. 60-70 minuuttia
Mahdollisuus lisäkysymyksiin, haastatteluihin ja ajoneuvojen
valokuvaukseen.



Toimialan kuulumiset



Ensirekisteröinnit 1-8/2019

• Elokuu -19 paras viiteen vuoteen

• Vaunumyynnin kysyntä on vakiintunut hyvälle tasolle

• Kesä oli myynnillisesti hyvä



Tehdasvalmisteisten matkailuajoneuvojen myynti 2015-2019

1482
1392

19571872
1790



Matkailuautojen myynti korityypeittäin 1-8/2019

6 % Vaneja



Matkailuautojen korityyppien myynnin muutos 2015 – 8/2019



Myyntimäärien kehitys



Yhteensä 123 633





Euroopan kokonaismyynti 1-6/2019

Kasvu + 6,9 %



WLTP-mittaus matkailuautoihin

• Voimaan 1.9.2019, josta alkaen rekisteröityjen 
matkailuautojen CoC-todistuksessa on oltava C02 –
päästöluku

• Fiatin perusmoottorin WLTP-tyypitys valmistuu syyskuun 
aikana

• Osa Fiat-alustojen tyypityksistä menee alkuvuoteen 2020

• Voi vaikuttaa rekisteröintitilastoihin



Uusimmat tuulet ja näkyvissä olevat trendit



Trendejä
• Vanien määrä lisääntyy, Suomessa 1-8/2019 + 95 %

• Pienten vaunujen mallistot laajentuvat

• Mercedes-Benz Sprinterin alusta tullut lähes kaikkien merkkien 
mallistoihin

• Pitkittäisten sohvien pohjaratkaisujen määrä lisääntyy

• ”Liner for two” –pohjaratkaisu lisääntymässä

• Akkutekniikkaa ja sähköjärjestelmiä kehitetään omavaraisuuden lisäämiseksi 
(litium-ion akkutekniikka, 48 V sähköjärjestelmä)

• Hybridit ja täyssähköiset matkailuajoneuvot tulossa

• Ilmateltat lisääntyvät

• Matkaparkit automatisoituvat (teknistyvät) Euroopassa



Tulevaisuuden näkymät
• Etla 16.9.2019: Ennuste BKT:n kasvu 2019 1,1 %, 2020 kasvu hidastuu 0,9 %:iin

• 58. Düsseldorfin Caravan Saloon 2019 messut rikkoivat jälleen ennätyksiä: 
kävijämäärä 268 000, +7 %, kaupallisuus hyvällä tasolla

• Ruotsin Elmia-messuilla kävijöitä oli 35 800 (+3,8 %)

• Kiinnostus (kuluttajat & media) harrastusta kohtaan lisääntynyt 
• ”lentohäpeä” versus automatkailu

• SF-Caravan ry:n jäsenmäärä saatu käännetyksi kasvuun

• Omatoimimatkailijat, veneilijät, mökkeilijät, yrittäjät

• Ihmiset haluavat elämyksiä, matkailuajoneuvo mahdollistaa  monitahoisen harrastamisen

• Vuokraustoiminta hyvässä kasvussa

• Uusi tieliikenne voimaan 1.6.2020
• Matkailuautojen ajonopeudet alle 3,5 tn tienopeudet, yli 3,5 tn max 100 km/h

• Mallistojen laajeneminen pienempiin ajoneuvomalleihin lisääntyy



Matkailuajoneuvo on ympäristöystävällinen 



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



Liikkuvakoti.fi

• Yhdistyksen ylläpitämä sisältösivusto 
matkailuajoneuvoista, caravan-
harrastuksesta ja jäsenistöstä
• Juttua, kuvia, videoita

• Hyötytietoa ja uutisia

• Istuntoja yli 7 000 / kk, 1-8/2018 
aikana n. 37 000 

• Sivustouudistus 11/2018, jonka 
jälkeen kasvu lähes
viisinkertaistunut



Kiitos!

Antti Siljamäki
toiminnanjohtaja

antti.siljamaki@liikkuvakoti.fi
050 365 8352 


