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Kauppalaivasto
2021, elokuu

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 676 alusta elokuussa
2021
Vuoden 2021 elokuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 241 alusta. Varsinaiseen
kauppalaivastoon kuului 676 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita
kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 282 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan
merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2021 elokuussa
yhteensä 107 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 811 582. Tästä
varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 688 038 ja kauppa-alusluetteloon
merkittyjen alusten 1 520 316.
Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset
bruttovetoisuuksittain 31.8.2021

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia
ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 193 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten
luokkaan kuului 99 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset.
Helsinki 7.9.2021

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten
ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.
Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 31.8.2021
Alustyyppi

Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus

Varsinainen kauppalaivasto yhteensä

676

1 688 038

661 830

Matkustaja-alukset

193

22 589

9 205

Ro-ro-matkustaja-alukset

53

573 059

239 160

Ro-ro-lastialukset

43

490 478

147 702

Irtolastialukset

10

106 356

52 507

Muut kuivalastialukset

89

224 748

96 080

9

178 549

87 156

Erikoisalukset

180

78 544

25 499

Muut alukset

99

13 715

4 521

Säiliöalukset

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja
erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 28 kappaletta ja erikoisaluksia
17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut
kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko
kauppa-alusluettelon tilavuudesta.
Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli laskenut neljällä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna.
Matkustaja-aluksia oli kolme vähemmän. Ro-ro-matkustaja-aluksia, ro-ro-lastialuksia, muita
kuivalastialuksia, säiliöaluksia sekä muita aluksia oli jokaista yksi vähemmän. Erikoisaluksia oli neljä
enemmän. Pienalusten määrä laski kahdella. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä
kasvoi kolmella vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä ei muuttunut
elokuussa 2021.
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Laatuseloste: Kauppalaivasto
1. Tilastotietojen relevanssi
Kauppalaivasto on yhteenveto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Ahvenanmaan valtionviraston
yhdessä ylläpitämän Suomen alusrekisterin tiedoista. Alusrekisterissä, jonka pitäminen perustuu
alusrekisterilakiin, ovat tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Aluksen rekisteröintipaikka
määräytyy aluksen omistajan ilmoittaman kotipaikan mukaan. Kauppa-alusluetteloon merkitään
hakemuksesta sellaiset Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää
kauppamerenkulun tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.
Kauppalaivastotilastoilla on tarkoitus palvella mahdollisimman hyvin merenkulkupolitiikan
päätöksentekijöitä tuottamalla heidän käyttöönsä tietoa suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa
varten. Lisäksi teollisuus, kauppa, tutkimus ja merenkulkuelinkeino tarvitsevat kauppalaivastoa koskevia
tilastotietoja.
Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja
nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta. Kauppalaivaston kuukausitilastossa ja vuositilastossa on tietoja
Suomessa rekisteröidystä koko kauppalaivastosta sekä varsinaisesta rekisteröintipakon alaisesta
kauppalaivastosta, pienaluksista, proomuista ja muista kuljetuskoneettomista aluksista sekä erikseen tietoa
kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista. Vuositilastossa on lisäksi tietoa aluskiinnityksistä.
Suomen rekisteröidyllä kauppalaivastolla tarkoitetaan kaikkia Suomen alusrekisteriin rekisteröityjä aluksia
aluksen kokoon tai laatuun katsomatta. Varsinaisella kauppalaivastolla tarkoitetaan rekisteröintipakon
alaisia aluksia eli aluksia, joiden pituus on vähintään 15 metriä. Varsinaiseen kauppalaivastoon ei kuitenkaan
lasketa proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. Varsinainen kauppalaivasto on jaettu alustyypeittäin
neljään pääryhmään: matkustaja-alukset, kuivalastialukset, säiliöalukset ja muut alukset.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Kaikki Suomen kauppalaivastoa koskevat tiedot saadaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikenteen
palveluista annetun lain perusteella (320/2017) ylläpitämän liikenneasioiden rekisterin alustiedoista ja
Ahvenanmaan valtionviraston alusrekisterilain perusteella (512/1993) ylläpitämän alusrekisterin tiedoista.
Näissä rekistereissä ovat tiedot kaikista Suomessa rekisteröidyistä aluksista. Aluksen rekisteröintipaikka
määräytyy aluksen omistajan ilmoittaman kotipaikan mukaan. Alusrekisterin pitäjinä toimivat
Manner-Suomen osalta Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Ahvenanmaan osalta Ahvenanmaan
valtionvirasto.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus
Kauppalaivastotilastoja voidaan pitää kattavina ja luotettavina. Ne perustuvat liikenneasioiden rekisteriin
ja alusrekisteriin. Näiden rekistereiden pitäminen perustuu liikenteen palveluista annettuun lakiin ja
alusrekisterilakiin.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Kauppalaivaston kuukausitilasto julkaistaan noin kolme viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen
Tilastokeskuksen kotisivuilla. Kauppalaivaston vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen
helmikuun lopussa ja se sisältää alusrekisterin tilanteen tilastovuoden lopussa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Kauppalaivaston uusimmat kuukausitiedot ja vuosijulkaisun tiedot ovat nähtävissä tiedotteen
julkistamispäivänä tilaston kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen
Statfin-tietokantapalvelussa.
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Suomen kauppalaivastosta on tuotettu tilastoja jo vuodesta 1918 lähtien. Vuoteen 1993 saakka Suomen
varsinainen kauppalaivasto käsitti vanhan alusrekisterilain (211/1927) mukaiset alukset eli alukset, joiden
nettovetoisuus on vähintään 19. Verrattaessa uuden alusrekisterilain (512/1993) mukaista varsinaista
kauppalaivastoa (pituus vähintään 15 m) vanhan alusrekisterilain mukaiseen, lisäys oli vuonna 1993 94
alusta ja vastaava bruttovetoisuuden kasvu vain 8 065.

7. Selkeys ja yhtenäisyys
Kauppalaivastotilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys Suomen kauppalaivaston tilanteesta.
Tilastokeskus julkaisee tietoa kauppamerenkulun tukea saaneista aluksista osana kauppalaivastotilastoja.
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