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Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med
98 procent i maj 2020
Totalt 44 970 passagerare flög via Finlands flygplatser i maj 2020, vilket var 98 procent färre än
i maj 2019. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 36 225 och på övriga
inrikes flygplatser till sammantaget 8 745. Helsingfors-Vanda stod för 81 procent av det totala
antalet passagerare på inrikes flygplatser.

I maj 2020 minskade passagerarantalet på Helsingfors-Vanda flygplats med 98 procent och det totala
passagerarantalet på övriga inrikes flygplatser med 97 procent jämfört med maj 2019.

Av passagerarna reste 65 procent med utrikesflyg och 35 procent med inrikesflyg. Totalt 80 procent av
passagerarna vid Helsingfors-Vanda flygplats reste med internationella flyg. Av passagerarna vid
Helsingfors-Vanda flygplats reste 98 procent med reguljärflyg och 2 procent med charterflyg. När det
gäller övriga inrikes flygplatser reste en procent av passagerarna med charterflyg.

Passagerarantalet på Finlands flygplatser i januari-maj 2020
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Under januari-maj 2020 totalt 5,0 miljoner passagerare flög via Finlands flygplatser, vilket var 53 procent
färre än i januari-maj 2019. Av passagerarna reste 71 procent med utrikesflyg och 29 procent med
inrikesflyg. På Helsingfors-Vanda flygplats uppgick antalet passagerare till 3,9 miljoner och på övriga
inrikes flygplatser till sammantaget 1,0 miljoner. Helsingfors-Vanda stod för 79 procent av det totala
antalet passagerare på inrikes flygplatser.

Under januari-maj 2020 gods- och postbefordran inom flygtrafiken uppgick till totalt 60 444 ton, varav
98 procent gick via Helsingfors-Vanda flygplats. Mätt i ton transporterades 99 procent i trafiken mellan
Finland och utlandet. Av godsmängden var 33 604 ton avgående och 26 840 ton ankommande gods.
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