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Kuvaus

Saimaan kanavan ja muiden sulkukanavien liikennetilasto kuvaa ulkomaan ja kotimaan liikenteen
tavara- ja matkustajakuljetuksia ja alusliikennettä Saimaan kanavan kautta. Kahdeksalla sululla
porrastettu Saimaan kanava yhdistää Vuoksen vesistön Suomenlahteen. Tilaston loppuosassa on
lisäksi tietoja muiden valtion sulkukanavien (31 kanavaa) liikenteestä.

Tietosisältö

Saimaan kanavan osalta ulkomaan tavaraliikenteen vienti- ja tuontimäärät on esitetty maittain lähtö-
ja määräsatamittain ja tavaralajeittain. Tilasto sisältää myös kauttakulkuliikenteessä kuljetetut lastit.
Lisäksi on tietoja ulkomaan tavaraliikenteen jakautumisesta eri maiden rahtialusten kesken.
Kotimaan tavaraliikenteen määrä on esitetty satamittain tavaralajeittain. Erikseen on tietoja Vuoksen
vesistön (Saimaan) satamien liikenteen kehityksestä Saimaan kanavan kautta. Alusliikenteen
kehitystä on tarkasteltu aluslajeittain Saimaan kanavan Mälkiän ja Pällin suluilla.
Matkustajaliikenteestä on tietoja matkustaja-alusten ja huviveneiden matkustajamäärän kehityksestä.

Muiden sulkukanavien osalta on tietoja sulutus- ja tavaraliikennemääristä sekä palvelusulku-
kanavilta tarkempia alusliikenne- ja matkustajamäärätietoja.

Käytetyt luokitukset

Saimaan kanavan tavaraliikenteen tilastoinnissa käytetään NST 2007 -kuljetusluokituksesta
johdettua tavaraluokitusta.

Saimaan kanavan tavaraliikenteen viennistä ja tuonnista on tiedot tavaralajeittain satamittain sekä
ulkomaan tavaraliikenteestä lisäksi maittain.

Saimaan kanavan matkustajaliikennemäärä on esitetty matkustaja-alusten ja huvialusten osalta.

Saimaan kanavan alusliikenteen määrä on esitetty aluslajeittain Pällin ja Mälkiän suluilla.

Muiden sulkukanavien tiedot on esitetty väylittäin sulkukanavittain.

Tiedonkeruumenetelmät ja tietolähde

Saimaan kanava ulkomaan liikenteen kaikki tiedot saadaan valtakunnallisesta Portnet-järjestelmästä
sähköisessä muodossa Liikenneviraston meriliikennetilastotietojärjestelmän avulla.

Kotimaan liikenteen tiedot saadaan alusten Liikennevirastolle tekemistä liikenneilmoituksista.

http://www.liikennevirasto.fi/julkaisut/tilastojulkaisut


Pällin ja Mälkiän sulkujen alusmäärät saadaan aluslajeittain Liikenneviraston Locknet-järjestelmästä.

Muiden sulkukanavien itsepalvelusulkujen sulutusmäärät rekisteröityvät sulutusmittareihin, joiden
lukemat tallennetaan Locknet-järjestelmään.

Palvelu- ja kaukokäyttösulkujen liikennetiedot tallennetaan myös Locknet-järjestelmään.
Järjestelmästä saadaan sulkukohtaiset sulutusmäärä- ja alustiedot. Kunkin sulun uittotiedot saadaan
Järvi-Suomen uittoyhdistykseltä. Saimaan syväväylällä olevien Taipaleen ja Konnuksen sulkujen
tavaraliikennetiedot saadaan pääasiassa Pornet-järjestelmästä. Saimaan sisäisen tavaraliikenteen
tiedot Liikennevirasto saa liikennöitsijöiltä kuukausittain.

Päivitystiheys

Tiedot tuotetaan kuukausittain, laajempi yhteenveto vuosittain.

Valmistumis- ja julkistamisaika

Tiedot julkaistaan kotisivulla tilastokautta seuraavan kuukauden alussa ja vuosijulkaisu ilmestyy
helmikuussa julkaisukalenterin mukaan.

Aikasarja

Saimaan kanavan osalta liikennetietoja on vuodesta 1968 alkaen ja vertailukelpoinen aikasarja
vuodesta 1971 lähtien.

Muiden sulkukanavien liikenteestä on tietoja kunkin kanavan valmistumisesta lähtien.
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liikenne, tavaraliikenne, matkustajaliikenne, alusliikenne, laivaliikenne, kanavat, kanavaliikenne,
Saimaan kanava

Yhteystiedot
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