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Tulevan talven Suomeen suuntautuvan kansainvälisen
matkailun näkymiä voi arvioida lentojen istuinkapasiteetti- sekä
lentovaraustietoja tutkimalla. Lentoyhtiöiden istuinkapasiteetti
jäänee arvion mukaan kolmanneksen pandemiaa edeltävää
talvea heikommaksi. Espanjasta lentovarauksia on kuitenkin nyt
jo aikaisempaa enemmän, ja Ranskasta sekä Yhdysvalloista
varaustilanne on lähenemässä pandemiaa edeltävää aikaa.
Kesä-elokuun aikana Suomeen suuntautuvien suorien lentojen
istuinkapasiteetti oli vielä lähes 80 prosenttia pandemiaa edeltäviä
kesiä alhaisempi. Syksyn edetessä kapasiteetti on hitaasti
kehittynyt parempaan suuntaan, mutta vielä tulevan talvisesongin
aikana kapasiteetti jää kolmanneksen pandemiaa edeltävää talvea
heikommaksi.
– Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa lentokapasiteetin
palautuminen on hieman nopeampaa – talvisesongin osalta Ruotsi ja
Norja ovat noin neljänneksen jäljessä pandemiaa edeltänyttä talvea.
Selvästi positiivisinta on ollut Yhdysvaltojen lentoyhteyksien
lisääntyminen Suomeen, ja talven osalta lentokapasiteetti lähes
tuplaantuu sieltä pandemiaa edeltäneeseen talveen verrattuna, Visit
Finlandin analyytikko Susanne Heikkinen kertoo.
Euroopan maista positiivisinta kehitystä lentokapasiteetin osalta
nähdään Ranskassa. Air France aloitti lennot Pariisista Helsinkiin jo
kesän aikana ja tulee tämän lisäksi operoimaan talven aikana lentoja
myös Pariisista suoraan Rovaniemelle. Kun lisäksi Ryanair aloitti
marraskuun alussa kahdella viikkovuorollaan lennot Pariisin
Beauvais-Tillén lentokentältä Helsinkiin, niin talven lentokapasiteetti
Ranskasta Suomeen hipoo jo pandemiaa edeltävän talven tasoa.

Muutoksia matkustajakäyttäytymisessä
Istuinkapasiteetti ei kuitenkaan kerro vielä kuinka paljon matkustajia
Suomeen tulee, vaan enemmän mistä markkinoilta on kiinnostusta ja
mahdollista matkustaa Suomeen. Tällä hetkellä eniten
lentovarauksia talvelle tulee Visit Finlandin kohdemarkkinoilta*
Saksasta ja Isosta-Britanniasta, mutta määrät ovat selvästi
pandemiaa edeltävää aikaa pienempiä. Espanjasta lentovarauksia on
nyt jo enemmän kuin pandemiaa edeltävänä talvena, myös
Ranskasta ja Yhdysvalloista varaustilanne on lähenemässä
pandemiaa edeltävää aikaa. Myös matkustajakäyttäytymisessä on
havaittavissa selkeää muutosta.
– Lentovarauksia tehdään lähempänä matka-ajankohtaa kuin
aikaisemmin, johtuen rajoitusten ja tilanteen epävarmuudesta. Suorat
varaukset lentoyhtiöiden sivuilta ovat lisääntyneet suhteessa muihin
kanaviin, koska mahdollisessa peruutustilanteessa asioiden
hoitaminen suoraan lentoyhtiön kanssa koetaan helpommaksi,
Heikkinen arvioi.
Pääasiassa lentomatkustaminen on tällä hetkellä lomamatkoja sekä
ystävien ja sukulaisten vierailuja, työmatkustamista on joukossa
toistaiseksi vielä hyvin vähän.
– Lentojen istuinkapasiteetti- ja lentovaraustiedot ovat vain yksi osa
kokonaisuutta, sillä matkoja tehdään paljon myös maitse ja meritse.
Aikaisempien vuosien dataan verrattaessa tiedot antavat kuitenkin
hyvää kuvaa nykytilanteesta, Heikkinen summaa.
*Kohdemarkkinat, joiden lentovaraustietoja Visit Finland seuraa:
Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia, Sveitsi, Alankomaat, Ranska, Espanja,
Yhdysvallat, Japani, Kiina ja Hongkong.

