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Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med
90 procent i september 2020
Totalt 217 830 passagerare flög via Finlands flygplatser i september 2020, vilket var en minskning
med 90 procent från året innan. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till
161 715 och på övriga inrikes flygplatser till totalt 56 115. Helsingfors-Vanda flygplats stod för
74 procent av det totala antalet passagerare på de inhemska flygplatserna.

I september 2020 minskade antalet passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats med 92 procent och det
totala antalet passagerare på övriga inrikes flygplatser med 83 procent jämfört med september 2019.

Av passagerarna reste 53 procent med utrikesflyg och 47 procent med inrikesflyg. Andelen passagerare
som reste med utrikesflyg var 69 procent på Helsingfors-Vanda flygplats och sammanlagt sju procent på
övriga inrikes flygplatser.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-september 2020
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Under januari-september 2020 var passagerarantalet som reste via flygplatserna i Finland totalt 5,9 miljoner,
vilket var en minskning med 70 procent från året innan. Av passagerarna reste 70 procent med utrikesflyg
och 30 procent med inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats var antalet passagerare 4,7 miljoner och
på övriga inrikes flygplatser totalt 1,2 miljoner. Helsingfors-Vanda flygplats stod för 79 procent av antalet
passagerare på de inhemska flygplatserna.

Under januari-september 2020 uppgick volymen av frakt- och postbefordran inom flygtrafiken till totalt
96 322 ton, vilket var 42 procent mindre än året innan. Mätt i ton transporterades 98 procent via
Helsingfors-Vanda flygplats och 99 procent i trafiken mellan Finland och utlandet. Av den transporterade
godsmängden var 52 964 ton avgående och 43 358 ton ankommande gods.
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