
Ennätykset taas rikki: Kansainvälisen lentoliikenteen
matkustajamäärät kasvavat vauhdilla
Finavian lentoasemien matkustajamäärät jatkoivat kasvuaan uuteen ennätykseen. Ensimmäisen puolen vuoden aikana
matkustajia oli yhteensä 10 958 075. Kasvua edellisvuoteen verrattuna kertyi 7,9 prosenttia.

- Kotimaan matkustajamäärät kasvoivat lentoasemillamme tammi-kesäkuussa parisen prosenttia, kansainvälisen liikenteen reilut
kymmenkunta. Kasvuvauhti kiihtyi toisella vuosineljänneksellä entisestään ensimmäiseen verrattuna. Kasvu selittyy etenkin Aasian ja muun
kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärillä, kertoo Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen.

Kansainvälisten matkustajien lukumäärä kipusi toisen kvartaalin aikana noin 4,4 miljoonaan (+12,6 % vt. Q2/2016). Näistä Suomeen jäi noin
3,2 miljoonaa (+10,3 % vt. Q2/2016), ja vaihtomatkustajia ulkomaille oli jo lähes 1,3 miljoonaa (+19,0 % vt. Q2/2016).

Kansainväliseltä lennolta toiselle kansainväliselle lennolle matkustavien lukumäärä kasvoi huimat 23,3 prosenttia (vt. Q2/2016). Tätä selittää
etenkin Finavian operoiman Helsinki-Vantaan lentokentän asema maailman lentoverkostoihin parhaiten kytkeytyneenä lentoasemana Pohjois-
Euroopassa.

- Finavian 21 lentokentästä suurimmalla, Helsinki-Vantaan lentoasemalla, kansainvälisten matkustajamäärien kasvun eteen on tehty paljon
töitä niin lentoyhtiöasiakkaiden kasvun tukemisessa kuin palveluiden parantamisessa. Kentällä on 900 miljoonan euron kehitysohjelma, jolla
valmistaudumme palvelemaan yli 20 miljoonaan lentomatkustajaa vuoteen 2020 mennessä. Avasimme juuri viime maanantaina uuden
eteläsiiven, joka palvelee etenkin pitkänmatkalaisia ja vaihtoliikennematkustajia. Tavoitteenamme on pitää asemamme vahvana kansainvälisen
lentoliikenteen kilpailussa, kertoo Savolainen.

Kotimaan lentoliikenteen kokonaismatkustajamäärät jäivät vuoden 2017 toisella neljänneksellä 2,5 prosenttia jälkeen edellisvuoden
vastaavasta. Vain vaihtomatkustajien määrät kasvoivat muutamalla prosentilla. Kiitos ensimmäisen vuosineljänneksen hyvän tuloksen
kotimaan matkustajamäärät ovat kuitenkin vuoden puoliväliin mennessä edellä vielä 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.
 
Toisella vuosineljänneksellä Helsinki-Vantaan matkustajamäärät nousivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna yhteensä 10,8
prosenttia. Suomen toiseksi suurimmalla kentällä Oulussa matkustajamäärät putosivat 16,6 prosenttia kiitotieremontin vuoksi. Remontti tosin
kiritti Kemi-Tornioon siirtynyttä korvaavaa liikennettä 78,1 prosenttia. Lapin kentistä myös Kittilässä nähtiin yli 70 prosentin matkustajamäärien
kasvu vuoden toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
 
Maanosittain tarkasteltuna Eurooppa piti kärkisijaa, mutta Aasian-reittien matkaajat rikkoivat miljoonan matkustajan rajapyykin ensimmäisellä
vuosipuoliskolla (+12,7 vt. H1/2016). Matkustajamäärien lukumäärällinen harppaus Aasian-reiteillä oli peräti 19,5 prosenttia vuoden 2017
toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Helsinki-Vantaan suosio ennätyssuurta
Helsinki-Vantaalla kirjattiin vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla matkustajien lukumääräksi yhteensä 9 034 244. Kasvua edellisvuoteen
verrattuna oli 8,6 prosenttia. Sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä ylitettiin edellisvuosien vastaavat luvut. Alkuvuosi olikin
Helsinki-Vantaalla kaikkien aikojen vilkkain. 
 
Helsinki-Vantaalla Aasian matkustajamäärän kovaa kasvua yli miljoonaan matkustajaan (+12,8 % vt. H1/2016) selittää muun muassa lisälennot
Japanista ja Hong Kongista sekä kansainvälisten vaihtomatkustajien määrän kasvu.
 
Kotimaan rahti- ja postiliikenne jäivät merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ulkomaan rahtimäärät sen sijaan pysyivät lähes
samana ja kansainvälisen postin määrä jopa kasvoi. Puolivuotistarkastelussa tavaraliikenne kokonaisuudessaan oli vajaan prosentin jäljessä
edellisvuotta.
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Finavia julkaisee kuukausittain liikennetilastot, jotka ovat saatavilla kotisivuiltamme.
 
Lue lisää Helsinki-Vantaan kehitysohjelmasta.

Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. Finavian
kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puolille Suomea. Helsinki-
Vantaan lentoasema on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema kaukoliikenteessä. Vuoden 2016 liikevaihto oli 381 miljoonaa euroa ja
konsernin henkilöstömäärä on 1900.
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