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Utrikes sjöfart
2021, februari

Sjötransporter minskade i februari
I februari år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 7,1 miljoner
ton. Sjötransporterna minskade med 0.2 procent jämfört med februari året innan. Exporten ökade
med 5 procent och var 3,7 miljoner ton. Importen minskade med 5 procent och uppgick till totalt
3,4 miljoner ton.
Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,4 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst
mest transporterades oljeprodukter, 0,8 miljoner ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter
I februari 2021 transporterades totalt 0,9 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 14 procent
mer än i februari år 2020. Antalet transporterade containrar var 66 746 (119 676 TEU-containrar)1). Exporten
1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Helsingfors 08.04.2021

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

av containrar ökade med 20 procent mätt i ton och importen ökade med en procent jämfört med februari
2020.

Transport av transportmedel
Totalt transporterades 129 898 transportmedel i utrikes sjöfart i februari 2021. Största delen av dem var
transporter av lastbilar. I februari transporterades 53 586 lastbilar. Näst mest transporterades passagerares
personbilar, 37 059 stycken, och släpvagnar för lastbilar, 36 046 stycken.

Passagerartrafik
I passagerartrafiken transporterades i februari 2021 totalt 172 952 personer. Mellan Finland och Estland
reste 100 274 personer och mellan Finland och Sverige 69 038 personer och mellan Finland och Tyskland
3 640 passagerare. Antalet passagerare var bara 15 procent av passagerarantalet i februari 2020. I februari
2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden
Totalt 6 293 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.
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