Kotimaan vesiliikennetilasto
Tuottaja: Liikennevirasto
Tilaston kotisivu: http://www.liikennevirasto.fi/julkaisut/tilastojulkaisut
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Kuvaus
Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että
määräpaikka ovat Suomessa, raakapuun uittoa sekä ruoppausmassojen aluskuljetuksia (vuoteen
2012 asti).

Tietosisältö
Tavaran kuljetusmäärien ja -suoritteiden ohella on myös tietoja tavaraliikenteessä satamissa käyneiden alusten määristä sekä kuljetusten jakautumisesta eri maiden alusten kesken. Matkustajaalusliikenteessä kuljetettujen matkustajamäärien ja -suoritteiden lisäksi on tietoja matkustajaliikenteessä käytetystä aluskannasta. Veneily ja lossiliikenne eivät ole mukana tilastossa. Tiedot Ahvenanmaan liikenteestä on esitetty erikseen. Tiedot perustuvat tavaraliikenteen osalta Portnetjärjestelmästä saatuihin perustietoihin sekä matkustajaliikenteen osalta sähköpostilla tehtävään yrityskyselyyn.

Käytetyt luokitukset
Tavaraliikenne aluksilla on jaettu rannikko- ja sisävesiliikenteeseen. Rannikkoliikenteeseen luetaan
rannikon satamien välisen kotimaan liikenteen ohella myös Saimaan kanavan kautta tapahtuva
rannikko- ja sisävesisataman välinen liikenne. Sisävesien aluskuljetuksiin lasketaan ainoastaan
sisävesisatamien väliset kuljetukset, jotka eivät missään vaiheessa poikkea rannikon alueelle. Tavaran vienti- ja tuontimäärät on esitetty myös satamittain tavararyhmittäin. Alusliikenteen päätavararyhmät ovat öljytuotteet, irtotavara ja kappaletavara. Irtotavara on lisäksi jaettu hiekkaan, soraan ja
muuhun kiviainekseen, kemikaaleihin, raakapuuhun ja hakkeeseen, kivihiileen sekä muuhun tavaraan. Jako on johdettu NST 2007-kuljetustilastoluokituksesta. Tarvittaessa NST 2007kuljetustilastoluokituksen mukainen tarkempi jako, joka on sama kuin Suomen ulkomaan meriliikennetilastossa, on myös saatavissa. Raakapuun uittomäärä ja -suorite on esitetty vesistöalueittain.
Matkustaja-alusliikenteen matkustajamäärä ja henkilökuljetussuorite sekä kuljetuksissa käytettyjen
alusten määrä on esitetty vesistöalueittain.

Tiedonkeruumenetelmät ja tietolähde
Rannikon tavaraliikenteen perustiedot saadaan laivanasiamiehiltä ja varustamoilta valtakunnallisen
Portnet-järjestelmän kautta sähköisessä muodossa sekä lisäksi satamilta kuukausittain. Sisävesien
tavaraliikenteen tiedot ovat peräisin rahtialusten Liikennevirastolle antamista liikenneilmoituksista.
Raakapuun uittoa koskevat tiedot tulevat Järvi-Suomen uittoyhdistykseltä.

Matkustajaliikenteen tiedot perustuvat matkustajaliikennettä harjoittaville yrityksille ja liikennöitsijöille
vuosittain lähetettävään kyselyyn sekä Ahvenanmaan osalta lisäksi Ahvenanmaan maakuntahallitukselta saatuihin tietoihin. Yrityskyselyssä ovat mukana yritykset, joilla on matkustajaliikenteeseen
katsastettuja, kotimaan liikenteessä toimivia aluksia.

Päivitystiheys
Tiedot tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- ja julkistamisaika
Tiedot laitetaan kotisivulle maaliskuussa, julkaisu valmistuu toukokuussa.

Aikasarja
Sekä tavara- että matkustajaliikenteestä on tietoja vuodesta 1980 lähtien.

Asiasanat
merenkulku, kotimaanliikenne, liikenne, sisävesiliikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, vesiliikenne, rannikkoliikenne, uitto

Yhteystiedot
Sähköposti: tilastot[at]liikennevirasto.fi

