Salon matkailun vuosi 2021
Majoituksen kysyntä kasvoi pandemiasta huolimatta Salossa historiallisen korkeaksi.
Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset sekä rokotusten vähäisyys esti kotimaan
matkailijoiden ulkomaanmatkailun
• Vuonna 2021 Salossa kirjattiin 58 600 rekisteröityä
yöpymistä, joista kotimaisia oli 55 200 (94%) ja
ulkomaalaisten tekemiä 3 400 yötä (6%)
• Vapaa-ajan yöpymisiä oli 62%, loput oli työnsä vuoksi
yöpyviä
•

Rekisteröidyt majoitustilastot sisältävät rekisteröityjen majoitusliikkeiden,
joissa yli 20 vuodepaikkaa majoitus tilastot.

• Vuonna 2021 Salossa kirjattiin yhteensä 105 000
yöpymistä kaupallisessa majoituksessa.
• Luku sisältää yöpymiset niin rekisteröidyissä
majoitusliikkeissä kuin rekisteröimättömissä (AirBnB,
Vrbo)
• Rekisteröityjen yöpymisten osuus oli 56 %
• Rekisteröimättömän yöpymisen osuus oli 44 %
• Majoituskysyntä yleisesti oli erittäin vilkasta kesäelokuussa 2021

Lähde: Visitory.io

Salon matkailun vuosi 2021
Kotimaan matkailijoiden määrä kasvoi Salossa vuonna 2022. Luontokohteet, paikallisuus ja
autenttisuus sekä pienet kohteet koettiin turvallisiksi vierailu- ja lomakohteiksi

• Kotimaisia
vierailijapäiviä
Salossa oli
yhteensä 2,8
miljoonaa

• Salossa matkailijoiden määrä oli erityisen korkea kesähelteiden aikana.
Hellekesän sää 2021 jatkui yhtäjaksoisesti 50 hellepäivää

Kotimaisten vierailijapäivien määrä kuvaa
kotimaisten matkailijoiden
yhteenlaskettujen vierailupäivien määrää
alueella. Matkailijan täytyy viipyä alueella
vähintään puoli tuntia, jotta hänet
lasketaan vierailijaksi. Vierailijat, jotka
käyvät alueella säännöllisesti jätetään niin
ikään huomioimatta.

Lähde: TAK viipymisdata

Mistä matkailijat saapuivat Saloon vuonna 2021
• Eniten matkailijoita tuli seuraavista kaupungeista

• Vierailijoista lähes puolet (45%) tuli
Uudeltamaalta, kolmannes VarsinaisSuomesta (35%)
• Muista maakunnista mm. Pirkanmaa 4%,
Satakunta 3%, Kanta-Häme 2,5%, Päijät-Häme
1,3%, Pohjois-Pohjanmaa 1,2%, Kymenlaakso
1%, Keski-Suomi 1%

Lähde: Visitory.io ja Elisa
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Turku 461 000 16%
Helsinki 436 000
Espoo 237 000
Vantaa 139 000
Raasepori 104 000
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➢ HUOM! Pk-seutu yhteensä 812 000 29%

Kotimaisten matkailijoiden saapuminen Saloon 2021
Lähtökaupunkien TOP5: Hki, Tku, Espoo, Vantaa, Raasepori

Lähde: Visitory.io ja Elisa

Majoitusmyynnin arvo 2021 5,6 miljoonaa euroa
• rekisteröity
majoitusmyynti oli
3,5 miljoonaa euroa
• rekisteröimätön
myynti 2,1
miljoonaa euroa
(37,9%)
• Rekisteröimätön
majoitus kasvanut
vuodesta 2017
Vihreä rekisteröity, oranssi rekisteröimätön

Lähde: Visitory.io

