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Utrikes sjöfart
2021, maj

Sjötransporter minskade i maj
I maj år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,2 miljoner
ton. Sjötransporterna minskade med 15 procent jämfört med maj året innan. Exporten minskade
med 3 procent och var 4,2 miljoner ton. Importen minskade med 28 procent och uppgick till totalt
3,0 miljoner ton.
Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,5 miljoner ton, vilket var 21 procent av alla transporter. Näst
mest transporterades anrikad malm, 1,0 miljoner ton och papper, 0,7 miljoner ton.

Containertransporter
I maj 2021 transporterades totalt 1,0 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 3 procent mindre
än i maj år 2020. Antalet transporterade containrar var 68 725 (122 701 TEU-containrar)1). Exporten av
1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

containrar minskade med 4 procent mätt i ton och importen minskade med 2 procent jämfört med maj
2020.

Transport av transportmedel
Totalt transporterades 185 908 transportmedel i utrikes sjöfart i maj 2021. Största delen av dem var
transporter av passagerares personbilar. I maj transporterades 79 550 passagerares personbilar. Näst mest
transporterades lastbilar, 61 564 stycken och släpvagnar för lastbilar, 40 803 stycken.

Passagerartrafik
I passagerartrafiken transporterades i maj 2021 totalt 283 888 personer. Mellan Finland och Estland reste
172 072 personer, mellan Finland och Sverige 105 226 personer och mellan Finland och Tyskland 5 987
passagerare. Jämfört med passagerartrafikens vågdal som berodde på pandemin fördubblades antalet
passagerare i maj. Jämfört med maj 2019 var antalet passagerare dock bara 17 procent. I maj 2021 ankom
inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden
Totalt 154 052 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen. Med fartyg i utrikes sjötrafik
transporterades mest råvirke, totalt 85 814 ton. Näst mest transporterades oarbetade materialer och cement.
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