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Ilmaliikenne
2021, elokuu

Suomen lentokenttien matkustajamäärä vielä kaukana
vuoden 2019 tasosta elokuussa 2021
Tilastokeskuksen mukaan Suomen lentokenttien kautta lensi yhteensä 523 050 matkustajaa
elokuussa 2021, mikä oli 57 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, mutta kuitenkin 77 prosenttia
vähemmän kuin vuoden 2019 elokuussa. Matkustajamäärän poikkeuksellisen suuri suhteellinen
kasvu verrattuna edellisvuoteen johtuu COVID-19-pandemian aiheuttamasta lentoliikenteen
romahtamisesta keväällä 2020. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 445 115 ja
muilla kotimaan lentoasemilla matkustajia oli yhteensä 77 935. Helsinki-Vantaan lentoaseman
osuus oli 85 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamäärästä.
Suomen lentokenttien matkustajamäärä kuukausittain 2019–2021

Elokuussa 2021 Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä oli 78 prosenttia ja muiden kotimaan
lentoasemien yhteenlaskettu matkustajamäärä oli 71 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2019 elokuussa.
Viime vuoden elokuuhun verrattuna matkustajamäärän kasvu oli Helsinki-Vantaalla 63 prosenttia ja muilla
kotimaan lentoasemilla 29 prosenttia.
Helsinki 22.09.2021

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Matkustajista 74 prosenttia tuli ulkomaan lennoista ja 26 prosenttia kotimaan lennoista. Ulkomaan lentojen
matkustajamäärän osuus oli Helsinki-Vantaan lentoasemalla 85 prosenttia ja muilla kotimaan lentoasemilla
yhteenlaskettuna 12 prosenttia.
Elokuussa 2021 lentoliikenteen rahti- ja postikuljetusten määrä oli yhteensä 11 352 tonnia, mikä oli 11
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tonneista 97 prosenttia kulki Helsinki-Vantaan lentoaseman
kautta ja 99 prosenttia kuljetettiin Suomen ja ulkomaiden välisessä liikenteessä. Kuljetetusta tavaramäärästä
6 314 tonnia oli lähteviä ja 5 038 tonnia saapuvia.
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Laatuseloste: Ilmaliikenne
1. Tilastotietojen relevanssi
Ilmaliikennetilasto on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa suomalaisten lentoasemien
kansallista ja kansainvälistä lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä. Tilaston tietoja käytetään liikenteen
suunnittelussa ja tutkimuksessa.
Tilastokeskus kerää tilaston tiedot Suomessa toimivilta lentoasemayhtiöiltä.
Tilasto tuotetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 1358/2003 velvoittamana ja
asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa toimivat lentoasemat. Tilaston tiedot koskevat liikenneilmailua
eli kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan.
Kaupallista lentoliikennettä ovat reitti- ja tilausliikenne. Liikenneilmailu ei sisällä esimerkiksi yleis-,
koulutus- tai sotilaslentoja.
Ilmaliikennetilasto perustuu Suomessa toimivien lentoasemayhtiöiden ilmoittamiin tietoihin.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus
Tilaston tiedot perustuvat lentoasemayhtiöiltä kerättyyn kokonaisaineistoon. Lentoasemayhtiöiden
toimittamat tiedot tarkistetaan ennen tallentamista tietokantaan.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Ilmaliikennetilaston kuukausitiedot julkaistaan noin neljän viikon kuluttua tilastointikuukauden
päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Uusimmat kuukausi- ja vuositiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen
kotisivuilla. Tilaston tietoja on saatavilla myös Tilastokeskuksen Statfin-tietokantapalvelussa.
Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä myös erillisselvityksiä.
Lisätietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta. Tilastossa käytetyt
luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen internet-sivuilta.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Tilaston matkustajamäärät kattavat myös sylilapset.

7. Selkeys ja yhtenäisyys
Ilmaliikennetilasto on säännöllisesti tehtävä selvitys Suomessa toimivien lentoasemien matkustaja- ja
rahtimääristä. Lentoasemayhtiöt saattavat julkaista vastaavia tilastoja omien lentoasemiensa osalta.
Tilastokeskus seuraa, että nämä tilastot ovat yhteneväisiä Tilastokeskukselle ilmoitettujen tietojen kanssa.
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