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seitsemänneksi Hollannin, Tanskan, 
Norjan, Ranskan ja Belgian jälkeen. 
Meillä matkailuvaunuja on 123 
kappaletta 10000 asukasta kohden 
eli enemmän kuin eurooppalainen 
keskiarvo, joka on 102.

Matkailuajoneuvotuojat ry:n 
toiminnanjohtajan Seppo Pietiläi-
sen mukaan yksi syy on matkailu-
autoteollisuuden nuoruus. Matkai-
luvaunuja on sen sijaan valmistettu 
lähes sadan vuoden ajan, ja tällä 
harrastuksella on monissa maissa 
paljon pidemmät perinteet kuin 

Caravan-messut Lahdessa

Personointi yleistyy

Suomalaiset ovat saksalaisen selvi-
tyksen perusteella erityisen mielty-
neitä matkailuautoihin. Ainoastaan 
Belgiassa matkailuautoilu on lähes 
samassa suhteellisessa asemassa. 
Siellä vastaava luku on 74 matka-
ajokkia 10000 asukkaalle. Kolman-
neksi sijoittuva Saksa yltää ainoas-
taan 53 matkailuautoon vastaavaa 
asukasmäärää kohden.

Matkailuvaunuja on suhteelli-
sesti eniten Ruotsissa, jossa niitä on 
10000 asukasta kohden 291 kappa-
letta. Suomi sijoittuu tässä tilastossa 

Suomessa. Sekin saattaa osin selit-
tää tilannetta, että suomalaiset teke-
vät mökkikansana selvemmän eron 
paikalla pysyvän ja liikkuvan lo-
manvieton välillä. Matkailuvaunu-
jahan käytetään monissa maissa 
yleisesti kesämökkimäisesti, jossa-
kin määrin myös Suomessa.

Koko matkailuajoneuvoalalla 
markkinoiden kasvu on Suomessa 
tällä hetkellä noin yhdeksän pro-
senttia vuodessa. Samansuuntainen 
kehitys on jatkunut jo vuosia, mutta 
vasta nyt myyntimäärät vastaavat 
1990-luvun alun syvää lamaa edel-
tänyttä tasoa. Tuolloisen notkah-
duksen myötä vuotuiset volyymit 
putosivat jopa 1/20:aan ennen val-
linneesta tasosta.

Käyttäjäkohtainen 
räätälöinti yleistyy

Syyskuun puolivälissä järjestetty 
matkailuajoneuvoalan päätapahtu-
ma, Lahden Caravan 2010 -messut 
esitteli tilastojen lisäksi tietysti pal-
jon muutakin. Yksi messuilla selke-
ästi ilmennyt trendi on asiakaskoh-
taisten variointimahdollisuuksien 
kasvu. Tämä näkyi sekä lisälaiteva-
likoimissa että sisustusratkaisuissa.

”Asumisen trendit tulevat 
matkailuajoneuvoihin muutaman 
vuoden viiveellä. Muualla Euroopas-
sa esimerkiksi ilmastointilaite on ol-
lut vakiona jo pidempään”, Pietiläi-
nen toteaa.

Ymmärrettävästi ilmastointi-
laitteiden kysyntä matkailuajoneu-
voihin kävi tänä kesänä erityisen 
kuumana. Sekä jäähdytykseen että 
lämmitykseen käytettävien ilma-
lämpöpumppujen kysyntää on niin 
ikään virinnyt jonkin verran.

”Vakiintunut nestekiertoinen 
lämmitys on siinä määrin toimivaa 
tekniikkaa, etten usko sen kovin 
herkästi korvautuvan lämpöpump-
putekniikalla”, Antti Suontausta 
matkailuvaunuihin keskittyvästä 
Hyvinkää Caravanista arvioi.

Suontaustan mukaan perus-
tekniikka on kaiken kaikkiaan niin 
vakiintunutta, että suurimmat ajo-
neuvomallien muutokset liittyvät 
tällä hetkellä viihtyvyyteen ja sisus-
tamiseen. Hyvinkään Caravanin 
edustamia Cabby-vaunuja valmista-
vassa tehtaassa Ruotsissa on avattu 
toinen tuotantolinja, jolta valmis-
tuu sarjatuotantona korkealaatuisia 
designratkaisuja suosivaa mallia.

Markkinatilastoissa ei 
isoja yllätyksiä
Edellä mainittu ruotsalaisvalmis-
teinen Cabby on matkailuvaunu-
jen markkinaosuustilastossa vas-
ta viides. Kärkitilaa pitää saksalais-
valmisteinen Hobby ja kakkosena 

Suomalaiset omistavat matkailuautoja 
suhteellisesti eniten koko Euroopassa. Viime 

vuoden lopulla Suomessa oli 76 matkailuautoa 
10000 asukasta kohden. Matkailuvaunutilastoa 

puolestaan johtaa Ruotsi.
■ Vesa Tompuri

Bürstnerin myynnin kasvu on nostanut 
sen kolmanneksi matkailuautojen myyn-
titilastossa.
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Ekologisuus 
vuokrausvalttina?
Saksalaisiin selvityksiin viitattiin 
messuilla muutoinkin kuin euroop-
palaisten ajoneuvotilastojen läh-
teenä. Touring Cars Finlandin ke-
hitysjohtaja Tom Sjöberg viittasi 
selvitykseen eri matkailumuotojen 
ekologisuudesta.

”Karavaanareita on totuttu 
syyllistämään epäekologisesta mat-
kustustavasta. Karavaanari kuiten-
kin kuormittaa ympäristöä huomat-
tavasti vähemmän kuin lentomat-
kailija. Jopa henkilöautoa käyttävän 
matkailijan ekologinen jalanjälki 
on suurempi kuin karavaanarin, 
kun tarkastellaan kokonaisuutta, 
johon kuuluvat myös asuminen ho-
telleissa, ateriointi ja majoitusra-
kentamisesta aiheutuva ympäristö-
kuormitus”, Sjöberg perustelee.

Sjöberg myöntää, ettei ekolo-
gisuuden korostaminen vielä ole 
merkittävä argumentti matkailu-
ajokkien vuokrausmarkkinoilla. 
Sen sijaan esimerkiksi Saksassa ti-
lanne on hänen mukaansa ratkai-
sevasti toisenlainen.

Tuulilasien hankintaan 
kohennusta
Varsinkin suurten, integroitujen 
matkailuautojen kuljettajat ovat 
joutuneet tähän asti hyväksymään 
suhteellisen pitkät toimitusajat rik-
koutuneiden tuulilasien korvaaville 
toimituksille. Integroitujen matkai-
luautojen kori on tehty erikseen ku-
ten esimerkiksi busseissakin. Integ-
roitujen ajokkien lasien mitat ovat 
suuret ja muoto usein niin han-
kala, että tällaiset lasit eivät siksi 
kuulu monenkaan lasiliikkeen tai  
matkailuauton varaosia myyvän 
liikkeen vakiovarastoon.

”Toimitusajat ovat olleet täl-
laisissa tapauksissa jopa kuukausia. 
Lasien hankintahinnat ovat usein 
kohonneet suuriksi, koska yksittäi-
sessä lasitilauksessa rahdit ovat kas-
vaneet todella korkeiksi”, toimitus-
johtaja Jussi Raunisto BussiPro 
Oy:stä toteaa.

Raunisto kertoo, että BussiPro 
hankkii lasit tukkuperiaatteella suo-
raan lasitehtailta, jolloin kuljetus- 
ja tuotantokustannukset yksikköä 
kohden jäävät alhaisiksi. 

hiljattain niin ikään Saksassa val-
mistettavalla LMC:llä; nyt Rinta-
Joupin Autoliike Oy on aloittanut 
uutena jälleenmyyjänä.

Knaus on hiipunut uusien rekiste-
röintien osalta Suomessa lähes ko-
konaan. Tämä johtuu jälleenmyyn-
nin puuttumisesta. Sama pulma oli 

on Solifer, jonka vaunut valmiste-
taan nykyisin Pohjois-Ruotsissa. Ai-
emmin Solifer oli matkailuvaunu-
jen markkinajohtaja Suomessa ja 
pyrkii uuden myyntijohtajan Esa 
Lehdon mukaan taas entiseen ase-
maansa.

Soliferin jälkeen seuraavat 
matkailuvaunujen markkinaosuus-
tilastossa Kabe ja Dethleffs. Viime 
mainittu on kärjen tuntumassa 
myös matkailuautoissa; sitä edellä 
on vain Adria. Uusien matkailuauto-
jen myyntitilaston kolmonen on 
Bürstner, joka uusien malliensa 
myötä lähes tuplasi vuonna 2009 
myyntinsä edelliseen vuoteen ver-
rattuna.

Takavuosien valtamerkeistä 

Matkailuajoneuvojen tuulilasien vaihto 
on perinteisesti kestänyt Suomessa pit-
kähköjen toimitusaikojen takia kauan. 
Nyt tilanne on kohentumassa.

Sisustukseen panostaminen näkyy muun muassa uusissa Caienna-vaunuissa.


