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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 

Ilmastopoliittinen työryhmä 

PL 31  

00023 VALTIONEUVOSTO 

 

ILMASTOPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTISSA ESITTÄMIEN KOLMEN POLUN VAIKUTUKSET KOTIMAAN 

MATKAILUUN, LEIRINTÄMATKAILUUN JA MATKAILUAJONEUVOHARRASTUKSEEN 

HANKENUMERO: LVM028:00/2018 

Matkailuajoneuvoharrastukseen liittyvinä keskeisinä toimijoina haluamme tuoda ilmastopoliittisen työryhmän 

tietoon seuraavat näkökulmat otettavaksi huomioon työryhmän jatkotyöskentelyssä.   

SF-Caravan ry (SFC) on matkailuajoneuvoharrastajien kuluttajajärjestö, jonka jäsenyhdistyksissä on yhteensä 63 

000 matkailuajoneuvojen harrastajaa. Suomen Leirintäalueyhdistys (SLY) on maamme leirintäalueiden ja 

lomakylien markkinointi- ja edunvalvontaorganisaatio, jonka toiminta kattaa 75% leirintäalueyöpymisistä 

Suomessa. Matkailuajoneuvotuojat ry (MAT) edustaa Suomessa toimivia matkailuajoneuvojen ja niiden 

tarvikkeiden ja varusteiden valmistajia ja pääedustajia. Yhdessä me kolme kattojärjestöä edustamme 

merkittävää kotimaan lomamatkailun ja kiertomatkailun sekä matkailuajoneuvoharrastuksen toimialaa. Meillä 

on myös aktiiviset yhteistyöverkostot ulkomaisiin alan toimijoihin. 

Liikennetarpeiden huomioiminen  

Väliraportissa esitetyn skenaariotarkastelun suurin ongelma on, että valittu tarkastelutapa ei riittävästi huomioi 

liikenteen erilaisia motiiveja ja ihmisten liikkumistarpeita tai tavaroiden kuljettamisen tarpeita. Suomalaista 

liikennettä ei myöskään tarkastella kokonaisuutena, liikennejärjestelmänä, vaan tarkastelu kattaa näkökulmana 

lähinnä Etelä-Suomen tiheään asuttujen kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen tai kevyeen henkilöautoliikenteen. 

Tällä hetkellä esimerkiksi sähköautojen vetokyky ja toimintasäde eivät täytä tarpeita mm. matkailuajoneuvojen tai 

raskaan liikenteen osalta, erityisesti talvikäytössä.  Myös sähköajoneuvojen latausverkosto tulisi kehittää uusiksi 

mikäli ajoneuvot siirtyisivät nopeasti sähköön energiamuotona. 
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Kuluttajien valinnat huomion kohteeksi työryhmän työssä 

Kuluttajien valinnoilla on suuri merkitys ja se työryhmän olisi otettava huomioon. Verotuksen ja lainsäädännön 

avulla vaikutetaan kuluttajien päätöksiin ja niiden kautta myös syntyviin päästöihin. Tämä aiheuttaa 

talousvaikutuksia myös Suomen valtiolle. Vapaa-aika ja vapaa-ajan matkustus tulevat säilymään kansalaisten 

vaihtoehtoina myös tulevaisuudessa. Olisi suotavaa, että julkisen vallan toimet ohjaavat näitä valintoja 

erityisesti ympäristön eduksi kuitenkin taloudellisesti järkevällä tavalla. 

On monin tavoin haitallista, mikäli lentomatkustamista tuetaan ja kotimaan matkustaminen 

matkailuajoneuvoilla kallistuu. Kuluttajat valitsevat edullisemman, minkä seurauksena päästöt lisääntyvät ja 

talous heikkenee. Lentoliikenne aiheuttaa moninkertaisen päästön matkailuajoneuvoihin verraten ja ikävä kyllä 

näiden valintojen seurauksena myös taloudellinen toimeliaisuus sekä verotulot saattavat suunnata pois 

maastamme. Lentoliikenteen päästöt olisi syytä huomioida sanktioitavan maantieliikenteen vaihtoehtona. 

Tieliikenteen päästöjen laskemiseen tähtäävät toimet voivat nostaa päästöjen määrää huomattavasti mikäli 

matkustuskysyntä siirtyy toimenpiteiden tuloksena lentoliikenteen pariin. 

Matkailun talousvaikutukset ovat Suomelle merkittäviä 

Matkailu nostettiin vuosi sitten hallituksen puoliväliriihen seurauksena Suomen kärkihankkeeksi. Matkailun 

todettiin työllistävän helpoimmin ja tuovan hyvinvointia Suomen kansantalouteen. 

Kotimaan matkailun kysynnästä 65% syntyy suomalaisten lomamatkailusta, tyypillisesti kiertomatkailusta. 

Leirintämatkailun noin kahden miljoonan yöpymisen kokonaismäärästä 62% tapahtuu matkailuajoneuvoissa.  

Matkailu työllistää ja kerryttää VisitFinlandin tietojen mukaan enemmän arvonlisäveroa kuin 

elintarviketeollisuus. 

Vaihtoehtoinen lomamatkustus lentäen ei samalla tavoin kerrytä verotuloja Suomelle eikä saa aikaan 

merkittäviä työllistäviä vaikutuksia, vaan ne suuntaavat Suomen ulkopuolelle. 

Useiden vuosien ajan Suomen kansantalouden tilinpidossa näkynyt vaihtotaseen alijäämä on huomattavalta 

osaltaan aiheutunut matkustustaseen vajeesta. Matkustustaseen vaje on ollut pitkään yli kaksi miljardia euroa 

vuodessa. 

Esitettävien ratkaisumallien osalta olisi järkevää tarkastella myös niitä seurausvaikutuksia, jotka valtiovallan 

tulee ottaa huomioon sääntelyä kehittäessään. 

Tilastokeskus seuraa matkailun tilastoja, VisitFinland on pitänyt yllä matkailun tilinpitoa ja SF-Caravan ry on 

tehnyt tutkimuksia matkailun rahavirroista ja työllistämisvaikutuksista.  
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Kannanottomme työryhmän esittämiin kolmeen polkuun 

Biopolku 

On viisasta huomioida tekniset edellytykset ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöönotossa. Lentoliikenteen 

biopolttoainetuki ohjaisi kuluttajia valitsemaan moninkertaisesti haitallisemman lentolomailun 

ympäristöystävällisemmän kotimaan leirintämatkailun sijaan. Tämä johtaisi päästöjen vähentymisen sijasta niiden 

lisääntymiseen. Matkailuajoneuvolla viikonlopun lomamatka kotimaassa tuottaa arviolta kymmenesosan siitä 

päästöstä, joka syntyy lentäen tapahtuvasta kaupunkilomasta Euroopassa. 

Teknopolku 

Tällä hetkellä suurin osa raskaasta liikenteestä ja jakeluliikenteestä hoidetaan dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla. 

Ammattiliikenteessä dieselin osuus polttoaineena on hallitseva. 

Olisi hyvä arvioida syntyviä taloudellisia ja ympäristövaikutuksia kokonaisuutena sekä yksittäisten ihmisten, yritysten 

ja eri toimialojen että julkisen sektorin näkökulmista mikäli koko suomalainen autokanta pitäisi uusia lyhyen ajan 

sisällä. Ajoneuvokannan uudistuminen vaatii pitkän ajan ja ratkaisut tapahtuvat hivuttamalla, eivät yhdellä kerralla. 

Jyrkät muutokset ovat taloudellisesti mahdottomia. 

Palvelupolku 

Kuluttajien pakottaminen pääasiassa julkisten liikennevälineiden käyttöön on aivan liian kapea näkökulma 

liikenteeseen. Seurauksena olisi haja-asutusalueiden marginalisoituminen sekä matkailullisesti keskeisten 

luontokohteittemme houkuttavuuden katoaminen. Malli ei muutenkaan huomioi erilaisia liikennetarpeita eikä eri 

liikennemuotojen välisiä eroja. 

Investoinnit ja kannusteet kävelyyn ja pyöräilyyn eivät ole ratkaisu kuin pieneen osaan liikkumistarpeita, joskin 

kaupunkialueella tämä saattaa olla kannatettava osaratkaisu.  

Työmatkakulujen verovähennysoikeus perustuu toteutuneiden tulonhankinnasta aiheutuneiden kustannusten 

korvaamiseen. Esitetty malli muuttaisi merkittävästi koko verotuksen perusteita. 

Yleisesti esitetyistä etenemispoluista 

Palvelupolku tuntuu vieraalta Suomen olosuhteissa ja sen voidaankin katosa uhkaavan koko kiertomatkailua eli 

omalla kulkuneuvolla tapahtuvaa matkailua Suomessa. Kiertomatkailu pitää sisällään leirintämatkailun lisäksi lähes 

kaiken muun Suomessa majoituspalvelun sisältävän matkailun.  

Raportissa esitetyistä poluista Bio- ja Teknopolut antavat pientä toivoa leirintämatkailu- ja 

kiertomatkailuharrastuksille myös jatkossa, koska jo nyt esimerkiksi matkailuajoneuvoalalla tehdään töitä erilaisten  
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energiamuotojen käyttämiseksi. Kuitenkin myös nämä polut lisäävät sekä asiakkaiden että palveluntuottajien 

kustannuksia ja siten pitävät sisällään riskin matkailun suuntaamisesta ulkomaille kohdistuvaan lentomatkailuun.  

Palvelupolkuun liittyvä toteamus ”Investoinneilla ja suunnittelulla palvelut, asuminen ja työpaikat lähelle toisiaan” 

on käytännölle vieras harvaan asutussa Suomessa ja käytännössä se kiihdyttäisi maaseudun autioitumista. 

Palvelupolun toteutuminen keskittäisi matkailupalvelut kaupunkeihin ja taajamiin, sekä pahimmillaan käytännössä 

lopettaisi kannattavan ja työllistävän matkailuyritystoiminnan niiden ulkopuolelta. Kuitenkin Suomen keskeisiä 

matkailuvaltteja ovat hiljaisuus, rauha ja luonnonläheisyys.  

Palvelupolun toimenpiteet varsinkin 2030 jälkeen tulevat kohtaamaan perustuslaillisia ongelmia, sillä haja-

asutusalueiden ihmiset tai liikkujat ja kaupunkien ja taajamien ihmiset tai liikkujat asetetaan niillä eriarvoiseen 

asemaan. 

Annamme mielellämme lisätietoa.  

Kunnioittavasti 

SF-CARAVAN RY 

Olli Rusi    Timo Piilonen  

puheenjohtaja   toiminnanjohtaja  

Jalustinkatu 7 D 39, 20880 TURKU  Viipurintie 58, 13210 HÄMEENLINNA  

puh. 0400 522 895   puh. (03) 615 3121, 050 592 6561  

olli.rusi@karavaanarit.fi   timo.piilonen@karavaanarit.fi 

 

SUOMEN LEIRINTÄALUEYHDISTYS RY 

 

Mika Mönkkönen  Antti Saukkonen 

puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 HELSINKI Haapaniemenkatu 7-9 B, 00530 HELSINKI  

puh. 020 719 9779  puh. 0440 595 931 

mika.mokkonen@suomicamping.fi antti.saukkonen@camping.fi 
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MATKAILUAJONEUVOTUOJAT RY 

 

Bo Karlsson   Antti Siljamäki 

puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

Meiramitie 3, 01510 VANTAA Retkeilijänkuja 4 A 12, 00980 HELSINKI 

puh. 040 124 4900  puh. 050 365 8352 

bo.karlsson@liikkuvakoti.fi   antti.siljamäki@liikkuvakoti.fi 
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