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Beskrivning

Statistiken över trafiken genom Saima kanal och övriga slusskanaler ingår i Finlands officiella
statistik och innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikes- och inrikestrafik och
över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken omfattar också data över trafiken i samtliga 31
statliga slusskanaler.

Uppgiftsinnehåll

För Saima kanal framställs export- och importvolymerna inom den utrikes godstrafiken enligt land
och avgångs- och destinationshamn samt varugrupp. Statistiken omfattar också laster som
transporterats inom transitotrafiken. Därutöver finns det uppgifter om hur utrikes godstrafiken är
fördelad mellan fraktfartyg av olika länder. Inrikes godstrafiksvolymer framställs enligt hamn och
varugrupp. Utvecklingen av hamntrafiken i Vuoksens vattendrag (Saimen) genom Saima kanal har
granskats separat. Utvecklingen av fartygstrafiken enligt fartygstyp har granskats vid Mälkiä och Pälli
slussar i Saima kanal. Statistiken över passagerartrafiken innehåller uppgifter om utvecklingen av
passagerarmängden för passagerarfartyg och fritidsbåtar.

Statistiken över trafiken i övriga slusskanaler omfattar data över slussnings- och
godstrafikmängden samt mer detaljerade uppgifter om fartygstrafik- och passagerarmängden vid
serviceslusskanalerna.

Klassificeringar

I statistiken över godstrafiken i Saima kanal följs varuklassificeringen (NST/R-
transportklassificering).

Godstrafiken (export och import) genom Saima kanal framställs enligt varugrupp och hamn samt
utrikes godtrafiken även enligt land.

Data över antalet passagerare som transporterats genom kanalen framställs för passagerarfartyg
och fritidsbåtar.

Data över fartyg som passerat genom Saima Kanal via Pälli och Mälkiä slussar framställs enligt typ
av fartyg.

Statistiken för övriga slusskanaler presenteras enligt slusskanal.

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


Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Alla uppgifter om utrikestrafiken på Saima kanal erhålls i elektronisk form från det riksomfattande
PortNet-systemet.

Uppgifter om inrikestrafiken fås genom fartygens trafikanmälan till Trafikverket.

Antalet fartyg i Pälli och Mälkiä slussar framgår ur Trafikverkets Locknet-system enligt fartygstyp.

Antalet slussningar vid självbetjäningsslussar registreras med mätare, och siffrorna för de enskilda
slussarna införs i Locknet-systemet.

Trafikdata för serviceslussarna och de fjärrstyrda slussarna förs också in i Locknet-systemet, från
vilket data över slussningar och fartyg vid de enskilda slussarna kan tas ut. Flottningsdata för
respektive sluss får från Insjöfinlands flottningsförening. När det gäller data över godstrafiken vid
Taipale och Konnus slussar i djupfarleden i Saimen fås dessa i huvudsak från PortNet-systemet.
Uppgifter om den interna godstrafiken på Saimen lämnas månatligen av trafikidkarna.

Uppdateringsfrekvens

Månatligen, ett mera omfattande sammandrag årligen

Färdigställs och offentliggörs

Uppgifterna publiceras på Trafikverkets Internetsidor i början av månaden efter utgången av
statistikperioden, årspublikation i februari

Tidsserie

För Saima kanals del finns trafikinformation från och med år 1968 och en jämförbar tidsserie sedan
år 1971.

Statistik över övriga slusskanaler har förts sedan respektive kanal färdigställdes.
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Kontaktinformation

E-post: tilastot[at]liikennevirasto.fi


