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MATKAILUKESÄ 2022 SALOSSA

1. Kotimaan matkailijat teki ulkomaanmatkoja, festarireissuja 

ja vietti ’citylomia’
➢ Kotimaan yöpymisiä oli 16 % vähemmän kuin vuoden 2021 heinäkuussa. 

2. Kv-matkailu ei käynnistynyt odotetusti
➢ Suurimmat matkailijaryhmät Ruotsista, Saksasta ja USA:sta, Venäjä puuttui kokonaan

3. Alkukesän sateet ja kylmä keli näkyy kesän tilastoissa

4. Bensan hinta ja taantuman uhka vaikuttivat kuluttajien 

käyttäytymiseen ja ostovoimaan
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Majoitustilastot 01-08/2022 Salo

• Tammi - elokuussa 2022 maksullisten yöpymisten määrä oli 
60 400 (+7,9 %)

• Rekisteröityjen yöpymisten (vrt. hotelli) osuus oli 64%
• Rekisteröimättömien (vrt. vuokramökki tai pieni hotelli) osuus oli 36 %.
• Tammi-elokuun kaikki kaupallinen majoitusmyynti oli 4,1 milj. €
• Kotimaisten osuus tammi-elokuussa oli 88%  

• Heinäkuussa 2022 maksullisten yöpymisten määrä oli 15 800 
(-17,6 %) 

• Rekisteröityjen yöpymisten osuus oli 55 % 
• Rekisteröimättömien osuus oli 45 %. 
• Majoitusmyynti yhteensä heinäkuussa oli 843 000 euroa (-87 100). 

• Rekisteröity majoitusmyynti oli 557 000 euroa (-32 700) 
• Rekisteröimätön majoitusmyynti 286 000 euroa (-54 400).

7.10.2022 Lähde: Visitory.io 

SALO

• Rekisteröity majoitus

• 6 maj.liikettä

• 240 hh/520 
vuodetta

• Rekisteröimätön 
majoitus 

• 113 maj.liikettä

• 96 asuntoa



Majoitus kesä-elokuussa vuosina 2019 - 2022
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Rekiste-
röimä-
tön

Rekiste-
röity

• Kesäkuukaudet vuonna 2022 olivat rekisteröidyn majoituksen (vrt. hotelli – kuvassa vihreä) osalta vastaavat kuin 
ennen koronaa 2019. 

• Vuodesta 2019 lähtien on rekisteröimätön majoitus (vrt. vuokramökki – kuvassa pinkki) kasvanut erityisesti 
kesäkuukausina 



Rekisteröity – rekisteröimätön majoitus vuosina 2019-2022
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• Kaupallisen majoituksen osalta vuonna 2022 ei olla vielä päästy vuoden 2019 tasolle
• Kuvassa vihreällä rekisteröity majoitus Salossa ajalla 01/2019-08/2022

• Kuvassa punaisella rekisteröimätön majoitus Salossa ajalta 01/2019-08/2022



Vierailijoiden määrän kehitys 2022 vr. 2021 Salossa
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