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1. Johdanto

Yhdyskuntien suunnittelu on pitkään perustunut sektorisuunnitteluun, jossa maankäytön ja liiken-
teen suunnitteluprosessien vuorovaikutus on ollut vähäistä. Kestävän kehityksen ja ilmastonmuu-
toksen haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia ajattelu- ja menettelytapoja, jotta yhdyskuntien
eheyttämisessä onnistutaan. Suomen ympäristökeskuksessa on jalostettu alun perin Kuopion kau-
pungissa kehitettyä vyöhykemallia, jossa kaupunkiseutu jaetaan vyöhykkeisiin tarjolla olevien liik-
kumismahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen vyö-
hykemallin avulla. Tässä raportissa esitellään Kotkan-Haminan seudun vyöhykejako sekä vyöhyk-
keiden profiilit väestön, asumisen ja työssäkäynnin osalta. Kaupunkiseudun kehitystä tarkastellaan
vuodesta 1985 lähtien. Raportti on tehty Suomen ympäristökeskuksessa ja sen tekemiseen ovat
osallistuneet Ville Helminen, Satu Vesala sekä Mika Ristimäki.

2. Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne ja sen kehitys

Kotkan-Haminan seutu sijaitsee Kaakkois-Suomessa Kymenlaakson maakunnassa. Kaupunkiseu-
tuun kuuluvat Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti, jotka Miehikkälää lukuun ottamatta
rajautuvat etelässä Suomenlahteen. Kuvassa 1 Kotkan-Haminan seutu on jaettu yhtenäiseen kau-
punkialueeseen, kaupunkialueen ulkopuolisiin taajamiin sekä kyliin. Yhtenäinen kaupunkialue
muodostuu Kotkan, Haminan ja Pyhtään suurimmista taajamista.



Kuva 1. Kotkan-Haminan seudun taajamat ja kylät 2009 (SYKE/YKR).



Taulukossa 1 on esitetty kaupunkiseudun taajamien pinta-ala- ja väestökehitys 1990–2009. Kotkan-
Haminan seudun taajamapinta-ala kasvoi vuosien 1990–2009 välillä noin viidenneksellä. Kasvupro-
sentti oli suunnilleen samalla tasolla sekä yhtenäisellä kaupunkialueella että kaupunkialueen ulko-
puolisissa taajamissa. Vuonna 2009 kaupunkiseudun taajamien yhteispinta-ala oli 141,5 km2.
Taajamissa asui vuonna 2009 noin 77 640 asukasta (kuva 3), joista yli 95 % asui yhtenäisellä
kaupunkialueella. Pinta-alan kasvusta huolimatta yhtenäisen kaupunkialueen asukasluku laski 1,4 %
vuosina 1990–2009. Sen sijaan kaupunkialueen ulkopuolisten taajamien väestömäärä kasvoi 0,9 %
samalla aikavälillä. Taajamien yhteenlasketun väestömäärän muutos oli -1,2 %.

Taulukko 1. Kotkan-Haminan seudun taajamien kehitys (SYKE/YKR).

Yhtenäinen kau-
punkialue -09

Muutos
1990–2009

Kaupunkialueen
ulkopuoliset
taajamat -09

Muutos
1990–2009

Kaikki
taajamat

Muutos
1990–2009

Pinta-ala 122,3 km2 + 20,3 % 19,2 km2 + 21,0 % 141,5 km2 + 20,4 %

Asukasluku 74086 -1,3 % 3556 + 0,9 % 77642 -1,2 %
Asukastiheys 605,8 as./km2 -18,0 % 184,8 as./km2 -16,6 % 548,6 as./km2 -17,9 %

Kuvat 2 & 3. Taajamien pinta-ala ja väestö 1985–2009 (SYKE/YKR).

Taajamien pinta-alan huomattavan kasvun ja samanaikaisen heikon väestökehityksen seurauksena
asukastiheys laski vuosina 1990–2009 sekä yhtenäisellä kaupunkialueella että kaupunkialueen
ulkopuolisissa taajamissa (kuva 4). Yhtenäisellä kaupunkialueella lasku oli 18,0 % ja
kaupunkialueen ulkopuolisissa taajamissa 16,6 %. Vuonna 2009 yhtenäisen kaupunkialueen
asukastiheys oli 605,8 as./km2 ja kaupunkialueen ulkopuolisten taajamien asukastiheys 184,8
as./km2. Kaupunkialueen ulkopuoliset taajamat ovat siis huomattavasti harvempaan asuttuja kuin
yhtenäinen kaupunkialue.



Kuva 4. Kaupunkiseudun taajamien asukastiheys 1985–2009 (SYKE/YKR).

Asukastiheyden laskuun on useita syitä. Yhtenäisellä kaupunkialueella osa taajaman kasvusta on
tapahtunut asumattomilla satama- ja teollisuusalueilla, kuten Syväsatamassa, Hietasessa ja
Mussalossa  (kuva  5).  Näin  ollen  taajaman  asukasluku  ei  ole  lisääntynyt  samassa  suhteessa  pinta-
alan kasvun kanssa.

Kuva 5. Yhtenäisen kaupunkialueen taajamien kehitys 1990–2009 (SYKE/YKR).



Asukastiheys laskee myös olemassa olevilla asuinalueilla asuntokuntakoon pienentyessä.
Asuntokuntien lukumäärän kasvusta huolimatta asuntokuntaväestö vähenee (kuva 6), mikä johtuu
asuntokuntien keskikoon (henk./ak) pienenemisestä (kuva 7). Asuntokuntakoon pienenemiseen
vaikuttavat muun muassa ikääntyneiden määrän kasvu, lapsiperheiden väheneminen ja yksin
asumisen suosion lisääntyminen.

Kuvat 6 & 7. Taajamien asuntokuntien lukumäärä ja asuntokuntaväestö sekä asuntokuntien keskikoko 1985–2007
(SYKE/YKR).

Asuntokuntakoon pienenemisestä huolimatta asuttujen asuntojen keskikoko (m2) kasvaa jatkuvasti
(kuva 8), joten myös asumisväljyys on kasvussa (kuva 9). Yhden ja kahden hengen asuttamien
asuntojen määrä kasvaa, ja keskimäärin näissä asunnoissa on enemmän neliöitä henkeä kohden kuin
suurempien asuntokuntien asunnoissa. Toisaalta myös esimerkiksi uudet erillispentalot ovat entistä
suurempia, vaikka asuntokuntakoko on laskussa.

Kuvat 8 & 9. Asuttujen asuntojen keskikoko ja asumisväljyys taajamissa 1985–2007 (SYKE/YKR).



Kotkan-Haminan seudun taajamien asuntokuntatiheys on laskussa (kuva 10), vaikka asuttujen
asuntojen yhteispinta-ala kasvaakin (kuva 11). Asuntokuntatiheys laskee pääasiassa siksi, että
taajaman laajenemisalueet eivät ole yhtä tiheästi rakennettuja kuin vanhemmat alueet.

Kuvat 10 & 11. Taajamien asuntokuntatiheys ja asuttujen asuntojen pinta-ala 1985–2007 (SYKE/YKR).

3. Liikennejärjestelmä

Valtatie 7 Helsingistä Vaalimaalle kulkee Kotkan ja Haminan läpi lännestä itään. Kotka-Hamina -
välillä tie on moottoritietä. Valtatie 15 johtaa Kotkasta Kouvolan kautta Mikkeliin ja valtatie 26
Haminasta Taavettiin. Kotkasta ja Haminasta on rautatieyhteys Kouvolan kautta muualle Suomeen.
Kotkan ja Kouvolan välillä on henkilöjunaliikennettä, mutta Haminan rataosuudella liikennöi aino-
astaan tavaraliikennettä. Kotkassa on kuusi henkilöliikenteen juna-asemaa: Kotkan satama, Kotka,
Paimenportti, Kyminlinna, Kymi ja Tavastila. Kotkan sataman ja Kouvolan välillä liikennöi arkisin
kuusi vuoroa/suunta ja viikonloppuisin viisi vuoroa/suunta.

Kotkansaarella sijaitsee kauko- ja seutuliikenteen linja-autoasema sekä Ruukinkadun paikallislii-
kenteen terminaali. Karhulassa ja Haminassa on kauko- ja paikallisliikenteen linja-autoasemat. Kot-
kan paikallisliikenteessä liikennöi talvikaudella 2010–2011 yhteensä 21 linjaa, joista osa liikennöi
Kotkan keskustasta ja osa Karhulan linja-autoasemalta. Linjoja liikennöivät Jyrkilä Oy, Pohjolan
Liikenne, Savonlinja Oy, Vuorelan liikenne Oy ja Henkilöliikenne Heino Oy. Paikallisliikenteen
vuorotarjontaa täydentävät Kotkan ja Haminan sekä Kotkan ja Pyhtään välinen lähiliikenne. Myös
kaukoliikenteen vuorot täydentävät jossain määrin paikallisliikennettä tietyillä reiteillä. Haminassa
liikennöi viisi paikallisliikenteen linjaa, joita täydentävät arkisin ajettavat palveluliikenteen vuorot.
Pyhtään joukkoliikennepalvelut perustuvat koulupäivinä ajettaviin palvelulinjoihin.

4. Vyöhykeanalyysin toteutus

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne voidaan karkeasti jakaa kolmeen liikkumisen tarjontaa ku-
vaavaan vyöhykkeeseen: jalankulkuvyöhykkeeseen, joukkoliikennevyöhykkeeseen ja autovyöhyk-
keeseen. Kukin vyöhyke voidaan jakaa tarkemmin osavyöhykkeisiin liikennejärjestelmien, kaupun-



kiseudun koon ja paikallisten tekijöiden perusteella. Vyöhykkeiden rajauksen perusteena on yhdys-
kuntarakenteen rakenteellisten ja toiminnallisten vyöhykkeiden sekä keskusten ja alakeskusten tun-
nistaminen.

Vyöhykkeiden muodostaminen pohjautuu eri liikkumismuotojen tarjontaan arjen ruuhka-aikaan.
Vyöhykkeiden rajaus ei perustu eri liikennemuotojen toteutuneeseen käyttöön, vaan niiden käyttö-
mahdollisuuksiin. Eri liikkumismuotojen kysyntää voidaan arvioida YKR-tiedoista laskettujen vyö-
hykeprofiilien avulla. Vyöhykeprofiilit kuvaavat vyöhykkeiden välisiä eroja eri muuttujien näkö-
kulmasta. Vyöhykkeiden rajaukset eivät ole ehdottomia, vaan perustuvat yleisiin kriteereihin, joiden
tarkentaminen paikallisilla kriteereillä voi olla joissain tapauksissa perusteltua. Yleisten kriteerien
avulla saadaan kuitenkin yhdenmukainen menetelmä eri kaupunkiseutujen vertailua varten.

Vyöhykerajaus on toteutettu 250 x 250 metrin ruutuihin. Yhtenäisen kaupunkialueen taajamat on
jaettu vyöhykkeisiin siten, että jokainen taajamaruutu luokitellaan johonkin vyöhykkeeseen. Jalan-
kulkuvyöhyke ulottuu noin kilometrin päähän ja jalankulun reunavyöhyke noin 2–2,5 kilometrin
päähän keskustasta. Karhulan alakeskuksen jalankulkuvyöhyke on erotettu omaksi luokakseen. In-
tensiiviseen joukkoliikennevyöhykkeeseen kuuluvat alueet, joissa linja-autot liikennöivät vähintään
neljä kertaa tunnissa, eli vuoroväli on keskimäärin 15 minuuttia. Joukkoliikennevyöhykkeellä linja-
autot liikennöivät vähintään kahdesti tunnissa, mutta harvemmin kuin intensiivisellä joukkoliiken-
nevyöhykkeellä. Molemmilla vyöhykkeillä etäisyys bussipysäkille on enintään noin 250 metriä.
Autovyöhykkeeseen kuuluvat ne taajamaruudut, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista luo-
kista.

5. Vyöhykkeet Kotkan- Haminan kaupunkiseudulla

Kotkan-Haminan seudun yhtenäinen kaupunkialue on tarkastelussa jaettu jalankulkuvyöhykkee-
seen, jalankulun reunavyöhykkeeseen, intensiiviseen joukkoliikennevyöhykkeeseen, joukkoliiken-
nevyöhykkeeseen, autovyöhykkeeseen ja alakeskukseen. Myös kylät ja kaupunkialueen ulkopuoli-
set taajamat ovat jaottelussa omina luokkinaan. Kylien ulkopuolelle jäävä haja-asutus on jätetty
tarkastelun ulkopuolelle. Vyöhykejaot perustuvat tiettyihin vuorokaudenaikoihin, joten esimerkiksi
ruuhka-ajan intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikennetarjonta voi illalla olla hy-
vinkin vähäistä.

Vyöhykkeiden sijainti ja kehitys

Ruuhka-ajan (arki klo. 7–9 ja 15–18) vyöhykejako vuosille 1990 ja 2010 on esitetty kuvissa 12 ja
13. Ilta- ja viikonloppuvyöhykkeet löytyvät liitteistä 1–8. Vuosien 1985–1995 profiilitiedot on las-
kettu vuoden 1990 vyöhykejaon pohjalta ottaen huomioon taajamien laajeneminen ja supistuminen
eri vuosina. 2000-luvun profiilit puolestaan perustuvat vuoden 2010 vyöhykejakoon, minkä vuoksi
aikakausien 1985–1995 ja 2000–2009 trendit saattavat kuvaajissa poiketa toisistaan. Vyöhykeprofii-
lit perustuvat ruuhka-ajan vyöhykkeisiin.

Ruuhka-aikana Kotkan-Haminan seudulla joukkoliikennetarjonta on merkittävintä Kotkassa valtatie
7:n eteläpuolisella alueella. Intensiivistä joukkoliikennevyöhykettä on Kotkassa keskustan ja Karhu-
lan välillä sekä Karhuvuoressa. Joukkoliikennevyöhyke ulottuu kapeina nauhoina Mussaloon, Jäp-
pilään, Koivulaan ja Suulisniemeen. Myös Haminan keskustan ja Karhulan välille muodostuu jouk-
koliikennevyöhyke. Muualla Haminassa joukkoliikennetarjonta ei täytä joukkoliikennevyöhykkeen
kriteerejä. Kotkan laajimmat autovyöhykealueet sijaitsevat valtatie 7:n pohjoispuolella. Siltakylän
ja Vilniemen taajamat ovat kokonaan autovyöhykettä.



Vuoteen 1990 verrattuna Kotkan-Haminan seudun ruuhka-ajan vyöhykejaossa on tapahtunut jonkin
verran muutoksia. Siltakylän taajama on laajentunut, mutta joukkoliikennevyöhykkeen kriteerit
eivät enää täyty taajaman alueella. Sen sijaan Rantahaan ja Haminan välille sekä Suulisniemeen on
syntynyt uutta joukkoliikennevyöhykettä. Mussalossa taajama on laajentunut etelään, ja osa uudesta
taajamasta kuuluu nykyisin joukkoliikennevyöhykkeeseen. Kaupunkiseudun muissa osissa taajami-
en laajentumisvyöhykkeet ovat jääneet pääosin autovyöhykkeeksi. Langinkoskentie-Lankilantie-
sekä Heponiementie-Mussalontie –osuudet ovat vaihtuneet intensiivisestä joukkoliikennevyöhyk-
keestä joukkoliikennevyöhykkeeksi. Matkustajamäärien lasku Kotkan-Haminan seudulla on vaikut-
tanut joukkoliikennepalveluiden muutoksiin.

Iltavyöhykkeet poikkeavat selvästi ruuhka-ajan vyöhykejaosta. Haminaan, Jäppilään, Koivulaan,
Suulisniemeen ja Korelaan suuntautuvat joukkoliikennevyöhykkeet muuttuvat ilta-aikaan auto-
vyöhykkeeksi. Keskusta–Karhula –yhteys vaihtuu intensiivisestä joukkoliikennevyöhykkeestä
joukkoliikennevyöhykkeeksi. Iltayhdeksän jälkeen joukkoliikennevyöhyke supistuu myös Mussa-
lossa. Vuoteen 1990 verrattuna suurimpia muutoksia iltavyöhykkeissä ovat Karhula–Marinkylä –
välin muuttuminen joukkoliikennevyöhykkeestä autovyöhykkeeksi ja keskusta–Karhula –välin
vaihtuminen intensiivisestä joukkoliikennevyöhykkeestä joukkoliikennevyöhykkeeksi.

Viikonlopun vyöhykkeet muistuttavat myöhäisillan vyöhykkeitä. Lauantain ja sunnuntain vyöhyke-
jaoissa ei ole merkittäviä eroja vuoden 2010 vyöhykkeissä. Vuoteen 1990 verrattuna viikonlopun
vyöhykkeet ovat nykyisin suppeammat. Lauantain osalta Koivulaan ja Rantahakaan suuntautuvat
joukkoliikennevyöhykkeet ovat hävinneet, ja Kotkan keskusta–Karhula –väli on muuttunut inten-
siivisestä joukkoliikennevyöhykkeestä joukkoliikennevyöhykkeeksi. Sunnuntain osalta suurin muu-
tos on Karhula–Marinkylä –välin muuttuminen joukkoliikennevyöhykkeestä autovyöhykkeeksi.

Vyöhykkeiden ominaispiirteet seudulla

Kotkan-Haminan seudulla jalankulkuvyöhykkeeksi luokitellaan Kotkan ja Haminan ydinkeskustat.
Seudun jalankulkuvyöhykkeet ovat kerrostalovaltaista aluetta, jossa asukas- ja työpaikkatiheys ovat
seudun korkeimpia. Suurin osa kaupunkiseudun korkean teknologian ja informaatiosektorin työpai-
koista sijaitsee tällä vyöhykkeellä. Asuntokunnat ovat keskimääräistä pienempiä, mutta asuntokun-
tatiheys on korkea. Merkittävä osa vyöhykkeen väestöstä on eläkeikäisiä, ja lapsiperheitä on vähän
verrattuna muihin vyöhykkeisiin. Jalankulkuvyöhykkeellä eri toiminnot ovat saavutettavissa useilla
eri kulkumuodoilla.  Kevyt liikenne on tärkeässä asemassa, ja autottomia asuntokuntia on enemmän
kuin muualla.

Karhulan alakeskus on kerrostalopainotteinen asumisen ja työpaikkojen keskittymä, joka muistuttaa
monilta ominaisuuksiltaan jalankulkuvyöhykettä. Alueen asukas- ja työpaikkatiheys eivät kuiten-
kaan yllä jalankulkuvyöhykkeen tasolle. Yli 74-vuotiaiden osuus alakeskuksen väestöstä on huo-
mattavan suuri, 23 %.  Alakeskuksessa liikkumisen vaihtoehdot ovat monipuoliset, joten päivittäi-
nen liikkuminen on mahdollista hoitaa jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä tai autolla.

Jalankulun reunavyöhyke ympäröi jalankulkuvyöhykettä ja ulottuu 2–2,5 kilometrin etäisyydelle
jalankulkuvyöhykkeen keskustasta, riippuen keskuksen koosta. Myös Karhulan alakeskukselle on
muodostettu reunavyöhyke, joka perustuu pääsääntöisesti 2 km etäisyyskriteeriin. Reunavyöhyk-
keellä väestö- ja työpaikkatiheys ovat huomattavasti jalankulkuvyöhykettä alhaisemmalla tasolla.
Asuntokuntien keskikoko on lähellä yhtenäisen kaupunkialueen keskiarvoa, sillä lapsiperheitä on
enemmän kuin jalankulkuvyöhykkeellä. Pientaloasumisella on merkittävä rooli, mutta myös kerros-
taloasuminen on melko yleistä. Noin puolet asuntokunnista omistaa yhden auton, mutta liikkuminen



onnistuu myös ilman autoa, sillä vajaa kolmannes vyöhykkeen asuntokunnista on autottomia.



Kuva 12. Kotkan-Haminan seudun vyöhykejako 1990.

Kuva 13. Kotkan-Haminan seudun vyöhykejako 2010.



Intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä linja-autot kulkevat ruuhka-aikana vähintään neljä kertaa
tunnissa, joten julkinen liikenne tarjoaa hyvän vaihtoehdon yksityisauton käytölle ainakin työmat-
koilla. Asuntokunnista 37 % on autottomia. Asukastiheys on huomattavasti keskimääräistä korke-
ampi, mutta ei kuitenkaan yllä lähelle jalankulkuvyöhykkeen tiheyksiä. Intensiivisellä joukkolii-
kennevyöhykkeellä on sekä pientalo- että kerrostaloasumista.  Hyvä joukkoliikenteen palvelutaso
saavutetaan yleisesti tiiviiden lähiöiden, alakeskusten ja ydinkeskustojen välisillä vyöhykkeillä.

Joukkoliikennevyöhykkeellä bussit liikennöivät vähintään kahdesti tunnissa, mutta harvemmin kuin
intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä. Kotkan-Haminan seudun joukkoliikennevyöhyke on
poikkeuksellisen pientalovaltaista aluetta, jossa asukastiheys on selvästi alhaisempi kuin intensiivi-
sellä joukkoliikennevyöhykkeellä. Vyöhykkeellä asuu paljon lapsiperheitä, ja yli 75-vuotiaiden
osuus on yhtenäisen kaupunkialueen keskiarvon alapuolella.

Autovyöhykkeellä ei ole joukkoliikennetarjontaa tai vuorojen määrä jää yhteen tunnissa. Vyöhyk-
keellä asutaan pääasiassa pientaloissa, ja lapsiperheitä on keskimääräistä enemmän. Asukas- ja työ-
paikkatiheydet ovat alhaisia, mutta asuntokuntien keskikoko on seudun suurimpia. Vyöhykkeellä
sijaitsee jalankulku- tai pyöräilyetäisyydellä rajatusti toimintoja, joten liikkuminen perustuu ensisi-
jaisesti yksityisauton käyttöön, ja noin kolmanneksella asuntokunnista on vähintään kaksi autoa.

Kaupunkialueen ulkopuoliset taajamat ovat melko harvaan asuttuja, lähes kokonaan pientaloasumi-
seen perustuvia alueita. Autonomistus on yleisempää kuin yhtenäisellä kaupunkialueella, ja 30 %
asuntokunnista omistaa vähintään kaksi autoa. Kylissä asutaan harvemmassa ja väljemmin kuin
missään muualla. Yksityisautoilu on tärkein kulkutapa. Sekä kylissä että kaupunkialueen ulkopuoli-
sissa taajamissa väestö ikääntyy, mutta yli 74-vuotiaiden määrä ei ole vielä ylittänyt alle 18-
vuotiaiden määrää, kuten esimerkiksi Karhulassa tapahtui jo 1990-luvulla.



6. Haja-asutusalue

Kotkan-Haminan seudun haja-asutusalueen joukkoliikennelinjat on esitetty kuvassa 14. Haja-
asutusalueella liikennöi useita vakiovuoroja sekä muutama palvelulinja. Linjasto kattaa lähes kaikki
kylät, mutta vuorotarjonta on vähäistä. Useimmilla reiteillä vuoroja on arkisin 1–5/suunta. Useim-
miten aikataulu on sovitettu koululaisten liikkumistarpeita vastaavaksi.

Kuva 14. Kotkan-Haminan seudun haja-asutusalueen joukkoliikenne 2011.

7. Väestö ja asuminen

Väestö

Kotkan-Haminan seudun taajamissa ja kylissä asui vuonna 2009 yhteensä noin 81 890 asukasta.
Asukasluku laski noin viisi prosenttia vuosien 1985 ja 2009 välillä. Asukasluvultaan suurimmat
vyöhykkeet vuonna 2009 olivat autovyöhyke (30 % asukkaista) ja jalankulun reunavyöhyke (20 %
asukkaista) (ks. liite 9). Seurantajaksolla joukkoliikennevyöhykkeen väkiluku yli kaksinkertaistui
vyöhykkeen laajenemisen myötä (kuva 15). Väestö väheni eniten autovyöhykkeellä ja intensiivisel-
lä joukkoliikennevyöhykkeellä, mikä johtuu osittain joukkoliikennevyöhykkeen laajenemisesta ky-
seisille vyöhykkeille. Yhtenäisen kaupunkialueen ulkopuolella kylien väkiluku laski ja taajamien
asukasluku kasvoi.



Kuva 15. Vyöhykkeiden väestökehitys 1985–2009 (SYKE/YKR).

Asukastiheys vaihtelee huomattavasti vyöhykkeittäin (kuva 16). Vuonna 2009 asukastiheys oli kor-
kein jalankulkuvyöhykkeellä (32,5 as./ha) ja alhaisin kylissä (0,4 as./ha). Yhtenäisen kaupunkialu-
een keskimääräinen asukastiheys oli kuusi asukasta hehtaarilla. Joukkoliikennevyöhykkeen asukas-
tiheys 8,0 as./ha on alhainen verrattuna yleisesti käytettyyn kannattavan joukkoliikenteen vaatimaan
asukastiheyteen, 20 as./ha. Aikavälillä 1985–2009 väestöntiheys nousi ainoastaan joukkoliikenne-
vyöhykkeellä ja Karhulan alakeskuksessa.

Kuva 16. Kaupunkiseudun vyöhykkeiden asukastiheydet 1985–2009 (SYKE/YKR).



Alle 18-vuotiaiden osuus väestöstä laski vuosien 1985–2009 välillä kaikilla Kotkan-Haminan seu-
dun vyöhykkeillä lukuun ottamatta joukkoliikennevyöhykettä (ks. liite 10). Voimakkainta lasku oli
alakeskuksessa ja intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä. Vuonna 2009 lasten ja nuorten osuus
oli alhaisimmillaan jalankulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksessa, joissa osuus oli noin 10 %. Suhteel-
lisesti eniten (yli 20 %) alle 18-vuotiaita oli joukkoliikennevyöhykkeellä ja autovyöhykkeellä. Las-
ten ja nuorten osuuden laskiessa yli 74-vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut kaikilla vyöhykkeil-
lä (ks. liite 11). Karhulan alakeskuksessa yli 74-vuotiaiden osuus nousi vuosien 1985 ja 2009 välillä
11 prosentista 23 prosenttiin. Alhaisimmillaan osuus oli vuonna 2009 autovyöhykkeellä, intensiivi-
sellä joukkoliikennevyöhykkeellä ja joukkoliikennevyöhykkeellä, joissa yli 74-vuotiaita oli 6–7 %
väestöstä. Lapsiperheiden osuus asuntokunnista laski yhtenäisellä kaupunkialueella yli kymmenen
prosenttiyksikköä ajalla 1985–2007 (ks. liite 12). Autovyöhykkeellä ja joukkoliikennevyöhykkeellä
lapsiperheitä on lähes 30 % asuntokunnista. Suhteellisesti vähiten lapsiperheitä on jalankulku-
vyöhykkeellä ja alakeskuksessa, joissa osuus on alle kymmenen prosenttia.

Rakennettu ympäristö ja asuminen

Yhtenäisellä kaupunkialueella aluetehokkuus vuonna 2007 oli 0,05, eikä suuria muutoksia ole ta-
pahtunut vuoteen 1985 verrattuna (ks. liite 13). Aluetehokkuusluvut olivat korkeimpia jalankulku-
vyöhykkeellä (0,29), alakeskuksessa (0,18) ja intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä (0,13).
Muilla alueilla tehokkuusluku oli alle 0,1.

Vuonna 2007 asuntokuntatiheys oli useimmilla vyöhykkeillä alle viisi asuntokuntaa hehtaarilla.
Jalankulkuvyöhykkeellä asuntokuntatiheys oli korkein, 20,9 asuntokuntaa/ha. Asuntokuntien keski-
koko on ollut selvässä laskussa kaikilla vyöhykkeillä (kuva 17). Pienten, yhden ja kahden hengen
asuntokuntien osuus on kasvanut, ja vähintään kolmen hengen asuntokuntien osuus on vastaavasti
pienentynyt huomattavasti (ks. liitteet 14–15). Jalankulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksessa yli 90 %
asuntokunnista on pieniä. Joukkoliikennevyöhykkeellä, autovyöhykkeellä ja kylissä suurempia
asuntokuntia on yli 30 %.

Kuva 17. Kaupunkiseudun asuntokuntien keskikoko 1985–2007 (SYKE/YKR).



Asuntokuntien keskikoon pieneneminen on osaltaan vaikuttanut asumisväljyyden kasvuun. Yhte-
näisellä kaupunkialueella asumisväljyys kasvoi tarkastelujaksolla 28,4 neliömetristä 38,6 neliöön
asukasta kohden (kuva 18). Voimakkainta kasvu oli kylissä, joissa asumisväljyys vuonna 2007 oli
46,4 m2/asukas. Intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä asumisväljyys on alhaisin, 36,6 m2 asu-
kasta kohden.

Kuva 18. Asumisväljyys kaupunkiseudun vyöhykkeillä 1985–2007 (SYKE/YKR).

Autonomistus

Kuvassa 19 on esitetty autonomistus yhtenäisellä kaupunkialueella. Jalankulkuvyöhykkeellä ja ala-
keskuksessa yli puolet asuntokunnista oli autottomia vuonna 2007 (ks. liite 16). Kylissä autottomia
asuntokuntia oli vain 16 % ja autovyöhykkeellä 18 %. Autottomien asuntokuntien osuus on laske-
nut kaikilla vyöhykkeillä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Useamman kuin yhden auton omistami-
nen on sen sijaan yleistynyt selvästi (ks. liite 17). Moniautoisuudella on selkeä yhteys yhdyskunta-
rakenteelliseen sijaintiin ja sitä kautta asukastiheyteen (kuva 20). Väljemmillä ja syrjäisemmillä
alueilla moniautoisuus on selkeästi yleisempää kuin tiiviillä jalankulkuvyöhykkeillä. Kylissä 44 %,
autovyöhykkeellä 33 % ja kaupunkialueen ulkopuolisissa taajamissa 30 % asuntokunnista omistaa
vähintään kaksi autoa. Myös joukkoliikennevyöhykkeellä useamman auton asuntokuntia on lähes
neljännes. Jalankulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksessa moniautoisten asuntokuntien osuus jää alle 10
prosenttiin. Useamman auton tarve pienenee mitä enemmän päivittäisiä toimintoja on saavutettavis-
sa muilla liikkumismuodoilla.



Kuva 19. Autonomistus yhtenäisellä kaupunkialueella 2007 (SYKE/YKR).

Kuva 20. Asukastiheyden suhde autonomistukseen (SYKE/YKR).



8. Työpaikat ja työvoima

Työpaikat

Kotkan-Haminan seudun taajamissa ja kylissä oli vuonna 2007 yhteensä noin 32 500 työpaikkaa.
Eniten työpaikkoja oli autovyöhykkeellä, jalankulkuvyöhykkeellä ja jalankulun reunavyöhykkeellä
(kuva 21). Yhdeksänkymmentäluvun alun laman jälkeen työpaikat ovat lisääntyneet eniten auto-
vyöhykkeellä. Vuonna 2007 seudun työpaikkojen kokonaismäärä oli 5 % korkeampi kuin v. 1985.

Kuva 21. Vyöhykkeiden työpaikkakehitys 1985–2007 (SYKE/YKR).

Vuonna 2007 yhtenäisen kaupunkialueen keskimääräinen työpaikkatiheys oli 2,5 työpaikkaa heh-
taarilla (kuva 22). Jalankulkuvyöhykkeellä työpaikkoja on selvästi tiheämmässä kuin muualla, mut-
ta myös alakeskus erottuu tiheydeltään muista vyöhykkeistä. Autovyöhykkeen suuresta työpaikka-
määrästä huolimatta vyöhykkeen työpaikkatiheys oli vuonna 2007 vain 1,2 työpaikkaa hehtaarilla.
Vuosina 1985–2007 työpaikkatiheys vaihteli eniten jalankulkuvyöhykkeellä ja alakeskuksessa.



Kuva 22. Kaupunkiseudun vyöhykkeiden työpaikkatiheydet 1985–2007 (SYKE/YKR).

Vuonna 2007 vähittäiskaupan työpaikoista 40 % sijaitsi jalankulkuvyöhykkeellä ja 18 % jalankulun
reunavyöhykkeellä. Vähittäiskaupan työpaikkojen määrä on vaihdellut taloustilanteen mukaan kai-
killa vyöhykkeillä, mutta jalankulkuvyöhykkeen osuus työpaikoista on jatkuvasti laskenut (ks. liite
18). Myös alakeskuksen osuus työpaikoista on ollut hitaassa laskussa. Autovyöhykkeen osuus oli
huipussaan vuonna 2000, mutta on sen jälkeen pienentynyt merkittävästi. Jalankulun reunavyöhyke
sekä joukkoliikenteeseen perustuvat vyöhykkeet ovat sen sijaan kasvattaneet osuuksiaan vuoteen
1985 verrattuna. Korkean teknologian ja informaatiosektorin työpaikoista 55 % sijaitsi v. 2007 ja-
lankulkuvyöhykkeellä ja 28 % autovyöhykkeellä (ks. liite 19). 1990-luvun alun laman jälkeen ja-
lankulkuvyöhyke on kasvattanut osuuttaan työpaikoista, samalla kun jalankulun reunavyöhykkeen
osuus on laskenut. Laman jälkeen korkean teknologian ja informaatiosektorin työpaikkojen koko-
naismäärä kaupunkiseudulla on myös kasvanut, mutta lamaa edeltäneisiin lukemiin ei vuonna 2007
ollut päästy.

Työvoima

Kotkan-Haminan seudun työvoimasta yli puolet asui vuonna 2007 jalankulku- tai joukkoliikenne-
vyöhykkeillä. Kuitenkin myös autovyöhykkeen osuus oli huomattava, noin kolmannes työvoimasta.
Ajalla 1985–2007 ei tapahtunut suuria muutoksia työvoiman jakautumisessa lukuun ottamatta jouk-
koliikennevyöhykkeen osuuden kasvua intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen kustannuksella.
Työvoimaan kuuluvien osuus vyöhykkeen kokonaisväestöstä oli v. 2007 matalin (29 %) Karhulan
alakeskuksessa (ks. liite 20), mikä selittyy osittain eläkeikäisten suurella määrällä. Autovyöhykkeel-
lä ja joukkoliikennevyöhykkeellä keski-ikä on nuorempi, ja työvoimaan kuuluu 44–45 % väestöstä.
Vuosien 1990 ja 1995 välillä työvoiman osuus väestöstä laski kaikilla vyöhykkeillä, mutta vuoden
1995 jälkeen osuus lähti taas nousuun Karhulan alakeskusta lukuun ottamatta.



9. Työssäkäynti yhdyskuntarakenteen liikkumisvyöhykkeiden välillä

Kuva 23. Vyöhykkeiden jako työssäkäyntianalyyseissä.

Seuraavassa on tarkasteltu työmatkoja vyöhykkeiden välillä. Johtuen seudun monikeskuksisesta
rakenteesta vyöhykkeet on jaoteltu tarkemmin, jotta saadaan selville työmatkaliikenne keskusten
välillä ja eri joukkoliikennekäytävillä (kuva 23). Lisäksi suurimmat työpaikka-alueet, eli Kotkan ja
Haminan satamat on eroteltu omiksi alueikseen. Vyöhykejaossa satama-alueet ovat autovyöhykettä.
Analyysi perustuu kaksisuuntaiseen työmatka-aineistoon, jossa on 250x250 ruutujen väliset työ-
matkat asuinpaikan ja työpaikan mukaan. Aineiston työpaikkatiedot sisältävät jonkin verran sijain-
tivirheitä, puuttuvia tietoja sekä monitoimipaikkaisiin yrityksiin liittyviä luokitteluvirheitä, jotka
saattavat vaikeuttaa tulosten tulkintaa. Aineisto on kuitenkin todettu pääsääntöisesti toimivaksi tä-
män tyyppisissä analyyseissä. Samalla aineistosta ei saa täsmällistä tietoa työllisten ja työpaikkojen
määristä, sillä puuttuvia tietoja on enemmän kuin YKR:n työpaikka- ja voima-aineistoissa.

Seuraavassa tarkastellaan pääsääntöisesti seudun sisäisiä ja yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkei-
den välisiä työmatkoja. Vertailuissa ei huomioida seudulle muualta tulevia tai seudulta muualle
pendelöiviä. Yhtenäisen kaupunkialueen sisäiset työmatkat koostuvat siis vyöhykkeellä asuvista,
jotka työskentelevät samalla vyöhykkeellä, sekä niistä jotka pendelöivät vyöhykkeiden välillä.

Työmatkat koko seudulla

Seudun sisällä, seudulta muualle tai muualta seudulle tehdään tilaston perusteella kaikkiaan noin 37
500 työmatkaa (taulukko 2). Työmatka-aineiston mukaan seudulla oli 33 700 työpaikkaa ja seudulla
asuu 34 400 työllistä. Kaikkiaan koko seudun työpaikkoihin tulee noin 3 100 työllistä muualta



maasta. Näistä noin kolmannes tulee jalankulkuvyöhykkeille, mutta useita satoja työmatkoja koh-
distuu myös jalankulun reunavyöhykkeille ja autovyöhykkeelle.  Seudun työllisistä noin 3 800 käy
töissä alueen ulkopuolella, tämä on noin 10 % seudun työllisistä.

Jalankulkuvyöhykkeet ovat alueella yleisin työmatkojen kohde, niihin suuntautuu koko seudulla
asuvien työmatkoista lähes 10 000, eli 29 prosenttia. Jalankulun reunavyöhykkeille suuntautuu seu-
dulta reilu 7 000 työmatkaa, joka on 21 prosenttia seudun työllisistä. Autovyöhykkeelle tehdään
seudulta yli 5 300 työmatkaa ja satamien työpaikka-alueille yhteensä vajaa 3 000. Maaseudun kyliin
ja harvalle maaseutualueelle suuntautuu molemmille reilu 1 000 työmatkaa seudulta. Vaalimaan
raja-asema on luokituksessa kylä, joten tämä merkittävä työpaikkakeskittymä näkyy kylien työmat-
koissa.

Taulukko 2. Vyöhykkeiden välinen työssäkäyntimatriisi Kotkan-Haminan seudulta. Taulukossa ovat mukana kaikki alu-
een sisäiset, alueelle tulevat ja alueelta lähtevät työmatkat.

TYÖSSÄKÄYNTIALUE

ASUINALUE Jalankulku
Jalankulun

reuna Joukkol iikenne Auto

Kaupungin
ulkop.

taajama Kylä

Haminan
sataman

työpaikka-
alue

Kotkan
sataman

työpaikka-
alue

Harva
maaseutu

Muu
maa Yhteensä

Työll iset, jotka
työskentelevät

seudulla

Jalankulku 2 368 1 154 265 651 20 43 182 157 115 679 5 634 4 955
Jalankulun reuna 2 183 1 883 379 916 30 94 510 158 121 698 6 972 6 274
Joukkoli ikenne 1 939 1 479 846 973 12 43 151 254 161 661 6 519 5 858
Autovyöhyke 2 813 2 160 718 2 303 55 145 823 227 224 1 108 10 576 9 468
Kaupunkialueen ulkopuolinen taajama 130 119 28 143 408 141 67 19 53 199 1 307 1 108
Kylä 232 199 44 164 147 455 116 14 57 173 1 601 1 428
Haminan sataman työpaikka-alue 3 2 1 1 7 7
Kotkan sataman työpaikka-alue 20 16 3 4 1 6 6 56 50
Harva maaseutu 254 203 58 194 155 112 116 15 381 250 1 738 1 488
Muu maa 955 660 165 676 52 193 219 70 118 3 108 3 108
Yhteensä 10 897 7 875 2 507 6 024 880 1 226 2 185 920 1 230 3 774 37 518 33 744
Työll iset, jotka asuvat seudulla 9 942 7 215 2 342 5 348 828 1 033 1 966 850 1 112 3 774 34 410

Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat – jalankulkuvyöhykkeet

Jalankulkuvyöhykkeiden välillä ei ole merkittävää työssäkäyntiä (kuvat 24-26, taulukko 3). Kotkan
ja Karhulan välillä liikkuu molempiin suuntiin alle 200 työllistä. Haminan osalta työmatkalaisten
määrä muihin keskuksiin jää muutamiin kymmeniin. Kaikilla jalankulkuvyöhykkeillä työpaikka-
omavaraisuus on yli yhden, eli työpaikkoja on enemmän kuin työllisiä. Haminan ja Karhulan jalan-
kulkuvyöhykkeillä työpaikkaomavaraisuus on selvästi korkeampi kuin Kotkassa. Näissä jalankul-
kuvyöhyke on selkeästi työpaikkojen ja palveluiden aluetta ja alueella asuu työpaikkoihin suhteutet-
tuna vähemmän työllisiä kuin Kotkan jalankulkuvyöhykkeellä.

Kotkan jalankulkuvyöhykkeelle tehdään kaupunkialueelta noin 5 600 työmatkaa, joista noin 1 500
(23%) tehdään vyöhykkeen sisällä. Suurimmat työmatkavirrat tulevat Kotkan autovyöhykkeeltä ja
joukkoliikennevyöhykkeeltä. Joukkoliikennekäytävistä eniten työmatkoja tulee Karhuvuoren ja
Mussalon väliseltä vyöhykkeeltä. Lisäksi sekä Kotkan että Karhulan jalankulun reunavyöhykkeiltä
tulee molemmista yli 400 työmatkaa.

Haminan ja Karhulan jalankulkuvyöhykkeille tehdään molempiin vajaa 1 900 työmatkaa. Haminan
vyöhykkeellä asuu lähes 300 työllistä, jotka myös työskentelevät alueella. Noin neljännes vyöhyk-
keelle tulevista työmatkoista tulee ympäröivältä jalankulun reunavyöhykkeeltä ja toinen neljännes
sitä ympäröivältä autovyöhykkeeltä.

Karhulan jalankulkuvyöhykkeen sisällä tehdään vähän työmatkoja. Suurin osa työmatkoista tulee
ympäröivältä jalankulun reunavyöhykkeeltä sekä Kotkan autovyöhykkeeltä. Joukkoliikennekäytä-
vien osuus Karhulan jalankulkuvyöhykkeelle tulevista työmatkoista on korkeampi kuin Haminassa.
Karhuvuoren, Koivulan ja Suulisniemen suunnista tulee yhteensä lähes 300 työllistä alueelle.



Taulukko 3. Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat vuonna 2007
2007 TYÖSSÄKÄYNTIALUE

ASUINALUE Kotka Hamina Karhula Kotka Hamina Karhula Kotka
Hamina/
Summa

Kotka-
Karhula

Karhuvu
ori-
Mussalo

Koivula
ja
Suulisni
emi

Jäppilä-
Kotka

Karhula-
Hamina Kotka Hamina

Pyhtää/
Siltakylä YHT

Jalankulku Kotka 1464 50 174 505 16 210 131 49 64 67 11 42 20 354 36 43 3236
Hamina 37 291 22 21 115 24 12 121 3 2 5 29 55 2 739
Karhula 153 12 165 65 9 189 14 12 19 9 3 7 13 111 12 9 802

Jalankulun Kotka 477 23 69 337 7 104 52 21 42 38 7 21 15 162 16 17 1408
reuna Hamina 107 621 58 86 412 99 43 451 22 1 2 5 32 81 194 5 2219

Karhula 453 44 331 227 23 588 63 38 56 44 20 27 47 377 37 27 2402
Satama- Kotka 18 2 11 1 4 6 2 1 4 49
alueet Hamina/Summa 3 2 1 1 7
Joukko- Kotka-Karhula-väli 168 7 36 91 6 61 23 11 54 17 3 19 6 85 12 8 607
liikenne Karhuvuori-Mussalo 746 28 166 427 20 217 143 34 89 236 5 72 20 359 32 19 2613

Koivula ja Suulisniemi 192 9 126 104 9 181 22 22 21 16 41 15 17 171 18 11 975
Jäppilä-Kotka 209 12 41 147 5 69 41 9 28 36 3 64 9 133 12 5 823
Karhula-Hamina 74 81 44 39 42 61 25 75 15 3 1 2 54 72 30 6 624

Auto Kotka 1184 76 437 596 50 632 143 78 130 156 31 81 106 1137 59 37 4933
Hamina 168 606 95 136 389 157 58 730 36 12 3 13 55 172 491 11 3132
Pyhtää/Siltakylä 175 12 60 107 8 85 26 15 31 23 3 28 10 95 15 286 979

YHT 5625 1875 1826 2899 1114 2681 802 1667 610 662 133 396 411 3342 1019 486 25548

Jalankulku Jalankulun reuna Satama-alueet Joukkoliikenne Auto

Kuva 24. Työssäkäynti 2007 Kotkan jalankulkuvyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.



Kuva 25. Työssäkäynti 2007 Haminan jalankulkuvyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.

Kuva 26. Työssäkäynti 2007 Karhulan jalankulkuvyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.



Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat – jalankulun reunavyöhykkeet

Jalankulun reunavyöhykkeet ovat seudulla merkittäviä työpaikka-alueita, yhteensä niissä on noin 7
900 työpaikkaa, joista noin 7 000 työllistää yhtenäisellä kaupunkialueella asuvan. Kotkan ja Karhu-
lan vyöhykkeille suuntautuu molempiin yli 2 600 kaupunkialueen sisäistä työmatkaa (kuvat 27-29,
taulukko 3). Haminan vyöhykkeelle vastaavia työmatkoja kohdistuu noin 1 100. Suurimmat yksit-
täiset työssäkäyntivirrat tulevat jalankulku- ja autovyöhykkeiltä, mutta Kotkan ja Karhulan vyöhyk-
keille tulee merkittävästi työllisiä myös Karhuvuoren-Mussalon joukkoliikennekäytävältä. Kotkan
ja Karhulan vyöhykkeiden välillä liikkuu yhteensä useampi sata työmatkalaista. Haminan puolelle
tulee vain muutamia kymmeniä työmatkalaisia Kotkan vyöhykkeiltä.

Kuva 27. Työssäkäynti 2007 Kotkan jalankulun reunavyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.



Kuva 28. Työssäkäynti 2007 Haminan jalankulun reunavyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.

Kuva 29. Työssäkäynti 2007 Karhulan jalankulun reunavyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.



Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat – satama-alueet

Satama-alueet ja niitä ympäröivät teollisuusalueet muodostavat laajoja osittain suljettuja työpaikka-
alueita, jotka on työmatkojen osalta perusteltua tarkastella erikseen. Satama-alueet on vyöhyke-
luokittelussa luokiteltu autokaupunkiin. Satama-alueille suuntautuu yhteensä noin 3 000 työmatkaa,
joista 91% tulee seudun sisältä ja 80% yhtenäiseltä kaupunkialueelta. Haminan satama-alueelle tai
Summaan suuntautuu kaupunkialueelta noin 1 700 työmatkaa, näistä suurin osa tulee Haminan au-
tovyöhykkeeltä tai viereiseltä jalankulun reunavyöhykkeeltä (kuvat 30-31, taulukko 3). Kotkan puo-
len vyöhykkeiltä Haminan satama-alueelle tulee vain muutamia kymmeniä työntekijöitä. Kotkan
satama-alueelle suurimmat työmatkavirrat tulevat Kotkan autovyöhykkeeltä, Karhuvuori-Mussalo
joukkoliikennevyöhykkeeltä sekä Kotkan jalankulkuvyöhykkeeltä. Muilta vyöhykkeiltä
työmatkalaisten määrä jää alle sadan.

Kuva 30. Työssäkäynti 2007 Kotkan satama-alueelle muilta vyöhykkeiltä.



Kuva 31. Työssäkäynti 2007 Haminan satama-alueelle ja Summaan muilta vyöhykkeiltä.

Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat – autovyöhykkeet

Seudun autovyöhykkeillä on yhteensä noin 6 000 työpaikkaa, joista noin 5 300 tehdään seudun si-
sältä ja 4 800 yhtenäisen kaupunkialueen sisältä. Työpaikkoja on runsaasti erityisesti Kotkan auto-
vyöhykkeellä (3 300), mutta myös Haminan puolella yli tuhat. Autovyöhykettä on hankala tarkas-
tella yhtenäisenä työssäkäyntialueena, sillä työpaikat ovat levittäytyneet ympäri laajaa aluetta eivät-
kä alueelle tulevat tai sieltä lähtevät työmatkat muodosta yhtenäisiä virtoja. Merkittävä osa auto-
vyöhykkeelle tulevista työmatkoista on vyöhykkeen sisäisiä matkoja (kuvat 32-33, taulukko 3).
Vyöhyke on pinta-alaltaan laaja ja se ei muodosta yhtenäistä aluetta, joten alueen sisäisetkin matkat
voivat olla melko pitkiä.  Kotkan autovyöhykkeelle tullaan kunnan keskuksista ja jalankulun reuna-
vyöhykkeiltä, mutta myös joukkoliikennevyöhykkeiltä, joita autovyöhyke reunustaa. Haminan
autovyöhykkeelle tullaan vain vähän Kotkan puolelta.



Kuva 32. Työssäkäynti 2007 Kotkan autovyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.

Kuva 33. Työssäkäynti 2007 Haminan autovyöhykkeelle muilta vyöhykkeiltä.



Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeiden väliset työmatkat – joukkoliikennevyöhykkeillä
asuvien matkat

Joukkoliikennevyöhykkeitä on seuraavassa tarkasteltu työmatkojen lähtöpaikan näkökulmasta (ku-
vat 34-38, taulukko 3). Kartoista näkyy mihin eri joukkoliikennekäytävillä asuvien työllisten työ-
matkat suuntautuvat alueella. Joukkoliikennevyöhykkeillä asuu yhteensä noin 6 500 työllistä, joista
noin 700 käy töissä seudun ulkopuolella. Yhtenäisen kaupunkialueen vyöhykkeille tehdään joukko-
liikennevyöhykkeiltä 5 600 matkaa. Vain pieni osa joukkoliikennevyöhykkeillä asuvista työllisistä
työskentelee samalla vyöhykkeellä ja joukkoliikennekäytävien välisiä työmatkoja tehdään varsin
vähän. Pääosa työmatkoista suuntautuu jalankulkuvyöhykkeille ja niiden reunavyöhykkeelle tai
autovyöhykkeelle.

Asukasmäärältään merkittävin joukkoliikennekäytävä on Karhuvuoren-Mussalon alue, josta teh-
dään 2 600 työmatkaa yhtenäisen kaupunkialueen sisällä. Suurin osa näistä suuntautuu Kotkan kes-
kustan suuntaan, mutta osa myös Karhulaan ja autovyöhykkeelle. Kotkan ja Karhulan väliseltä
joukkoliikennevyöhykkeeltä työmatkat kohdistuvat etelään Kotkan keskustan suuntaan. Koivulan ja
Suulisniemen vyöhykkeiltä liikutaan sekä Karhulan että Kotkan keskustoihin ja niiden reuna-
vyöhykkeille. Jäppilän joukkoliikennekäytävän työmatkojen voimakkain suunta on Kotkan keskus-
ta. Karhulan ja Haminan välillä kulkevan joukkoliikennekäytävän työmatkat hajautuvat melko ta-
saisesti eri vyöhykkeille niin Kotkan kuin Haminankin suuntaan.

Kuva 34. Työssäkäynti 2007 Kotkan-Karhulan välin joukkoliikennevyöhykkeeltä muille vyöhykkeille.



Kuva 35. Työssäkäynti 2007 Karhuvuori-Mussalo -välin joukkoliikennevyöhykkeeltä muille vyöhykkeille.

Kuva 36. Työssäkäynti 2007 Koivulan ja Suulisniemen joukkoliikennevyöhykkeiltä muille vyöhykkeille.



Kuva 37. Työssäkäynti 2007 Jäppilän joukkoliikennevyöhykkeeltä muille vyöhykkeille.

Kuva 38. Työssäkäynti 2007 Karhulan ja Haminan välin joukkoliikennevyöhykkeeltä muille vyöhykkeille.
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