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ESIPUHE 
 
Monet intressiryhmät ovat kiinnostuneita satamatoiminnan ja siihen sidoksissa 
olevien alojen aluetaloudellisista vaikutuksista Suomessa. Satamien aluetaloudel-
lisia vaikutuksia on kuitenkin tutkittu Suomessa verrattain vähän, eikä eri toimin-
tojen ja toimijoiden vaikutuksista ole useinkaan yksityiskohtaista tutkimustietoa. 
 
Kymenlaakson satamien alueellisen vaikuttavuuden selvittämiseksi Haminan ja 
Kotkan satamat yhdessä Kymenlaakson liiton ja kehittämisyhtiö Cursorin kanssa 
tilasivat Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskukselta 
(MKK) tutkimuksen. Tutkimuksen kohteena olivat Haminan ja Kotkan satamiin 
sidoksissa olevat toiminnot ja palvelut sekä satamasidonnainen teollisuus. 
 
Tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteina oli selvittää satamien vaikutuksia työllisyy-
teen ja yritysten tulonmuodostukseen vuonna 2005 sekä Kymenlaakson satamiin 
sidoksissa olevan teollisuustoiminnan laajuutta ja aluetaloudellista merkitystä.  
 
Tutkimuksen projektipäällikkönä MKK:ssa on toiminut erikoistutkija Reima 
Helminen. Tutkimuksen tekoon ovat osallistuneet lisäksi tutkijat Anu Keltaniemi 
ja Pentti Ruutikainen, tutkimusavustajat Antti Peura ja Susanna Saarikivi sekä yk-
sikön päällikkö Antti Saurama. 
 
Tutkimushanketta on ohjannut tutkimuksen tilaajista koostunut ohjausryhmä, jon-
ka puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Kimmo Naski Kotkan Satama 
Oy:stä. Ryhmän muina jäseninä ovat toimineet toimitusjohtaja Seppo Herrala 
Haminan Satama Oy:stä, suunnittelujohtaja Ari Pietarinen Kymenlaakson liitosta, 
markkinointipäällikkö Harri Holopainen kehittämisyhtiö Cursorista sekä vt. pro-
fessori Tommi Inkinen (31.8.2006 asti) ja professori Ulla Tapaninen (1.9.2006 al-
kaen) MKK:sta. 
 
Kiitän ohjausryhmän puheenjohtajana tutkimuksen tekijöitä, ohjausryhmää, han-
ketta rahoittaneita Kymenlaakson liittoa ja Euroopan unionia sekä erityisesti haas-
tateltuja ja kyselyyn vastanneita yrityksiä. Yritysten aktiivinen osallistuminen oli 
erittäin tärkeää tutkimuksen onnistumiseksi. 
 
Kotkassa tammikuussa 2007  
 
 
 
Kimmo Naski 
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TIIVISTELMÄ 

Kymenlaakson satamat, Hamina ja Kotka, ovat logistisia solmukohtia, joiden 
aluetaloudelliset vaikutukset maakuntaansa ovat merkittäviä. Niiden kautta kulje-
tettiin vuonna 2005 yhteensä 13,7 miljoonaa tonnia rahtia. Liikenne painottuu 
metsäteollisuuden kuljetuksiin ja transitoon. 
 
Satamien keskeisimpinä aluetaloudellisina vaikutuksina selvitettiin vaikutuksia 
työllisyyteen ja yritysten tulonmuodostukseen vuonna 2005. Aineisto perustuu 
pääosin yritystoimipaikoille tehtyihin kyselyihin ja haastatteluihin. 
 
Satamien toimintoihin osallistuu suoraan 180 liikennesektorin yritystoimipaikkaa 
ja näiden alihankintaportaaseen arviolta noin 250 liikennesektorin ulkopuolista 
yritystoimipaikkaa. Satamasidonnainen teollisuus koostuu 16 toimipaikasta. 
 
Satamien suora työllisyysvaikutus Kymenlaaksossa on 3 361 henkilötyövuotta ja 
yritysten liikevaihto on 571 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan lisäksi satamien 
epäsuora työllisyysvaikutus ja satamasidonnainen teollisuus, työllisyysvaikutus on 
yhteensä 5 818 henkilötyövuotta ja yritysten liikevaihto 1 984 miljoonaa euroa. 
 
Satamiin sidoksissa olevien yritystoimipaikko-

jen 
Hamina 

(€) 
Kotka 

(€) 
Yhteensä  

(€) 
suora tulovaikutus  211 000 000 360 000 000 571 000 000
epäsuora tulovaikutus  79 000 000 115 000 000 194 000 000
satamasidonnaisen teollisuuden tulovaikutus  591 000 000 538 000 000 1 129 000 000

yhteensä 881 000 000 1 013 000 000 1 894 000 000
suora kunnallisverokertymä 7 000 000 9 500 000 16 500 000
epäsuora kunnallisverokertymä 2 000 000 2 200 000 4 200 000
satamasidonnaisen teollisuuden kunnallisveroker-

tymä 2 000 000 6 000 000 8 000 000

yhteensä 11 000 000 17 700 000 28 700 000
suoraan sidoksissa olevien yritysten maksuun-

pannut yhteisöverot  2 200 000 3 000 000 5 200 000

satamasidonnaisen teollisuuden maksuunpannut 
yhteisöverot 1 000 000 100 000 1 100 000

yhteensä 3 200 000 3 100 000 6 300 000
Henkilöstömäärä vuonna 2005    

suoraan sidoksissa oleva henkilöstö  1 423 1 938 3 361
epäsuoraan sidoksissa oleva henkilöstö 397 449 846
satamasidonnaisen teollisuuden henkilöstö 419 1 192 1 611

yhteensä 2 239 3 579 5 818
 
Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että noin joka kolmas työpaikka koko lii-
kenteen toimialalla Kymenlaaksossa on satamiin liittyvissä toiminnoissa ja noin 
puolet toimialan liikevaihdosta. Maakunnan teollisuustyöpaikoista on noin 
11 prosenttia satamasidonnaisessa teollisuudessa ja liikevaihdosta noin 
28 prosenttia. 
 
Kaikkiaan satamien liikenne, niitä palvelevat toiminnot ja satamasidonnainen te-
ollisuus työllistää noin 8 prosenttia Kymenlaakson työllisistä ja siihen on sidok-
sissa noin 5 prosenttia kaikkien toimialojen liikevaihdosta Kymenlaaksossa.  
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Satamilla on myös keskeinen merkitys Haminan ja Kotkan kuntataloudessa.  Suo-
ra, epäsuora ja satamasidonnaisen teollisuuden vaikutus huomioiden satamaan liit-
tyvä kunnallis- ja yhteisöveroverokertymä muodostaa arviolta noin 26 prosenttia 
(noin 14 miljoonaa euroa) Haminan kaupungin kunnallis- ja yhteisöverokertymäs-
tä ja Kotkassa vastaavasti noin 14 prosenttia (21 miljoonaa euroa). 
 
Tutkimukseen osallistuneet yritykset näkevät sataman erittäin tärkeänä toiminnal-
leen. Kymenlaakson satamien ja niiden liikenteen voidaan jatkossakin odottaa 
olevan keskeinen alueen talouden kehitystekijä. Tutkimusajankohtana olleen vuo-
den 2005 jälkeen sataman liikenne Kotkassa on selvästi kasvanut ja esimerkiksi 
autologistiikka on luonut jo vuodessa toista sataa uutta työpaikkaa. 
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1 JOHDANTO 
 
Satamat ovat kuljetusketjujen osia, joissa kuljetettava tavara siirretään kuljetus-
muodosta tai kuljetusvälineestä toiseen. Tämän perusfunktion ohella nykyajan sa-
tamista on muodostunut yhä laajempia kuljetus-, logistiikka- ja lisäarvopalvelui-
den keskittymiä sekä työssäkäynti- ja yritysalueita, joissa kuljetukselliset toimin-
not, muut palvelut ja teollinen toiminta kohtaavat toisensa. Sataman voidaan sa-
noa olevan joissakin Suomen kunnista merkittävin kunnan rajojen sisällä oleva 
yritystoiminta-alue, jonka vaikutukset heijastuvat pitkälle aluetalouteen ja yritys-
rakenteisiin. Aluetaloudellisessa mielessä satama on se tekijä, joka sitoo meritse 
tapahtuvien kuljetusten vaikutuksia tietylle alueelle muun muassa tulojen ja työlli-
syyden osalta.  
 
Haminan ja Kotkan satamat ovat keskeisiä Suomen ulkomaankaupan solmupistei-
tä. Satamien kautta kulkevan liikenteen osuus Suomen ulkomaan tavaraliikentees-
tä oli vuonna 2005 noin 15 prosenttia. Satamat toimivat lisäksi Suomen pääväylä-
nä Venäjän transitoliikenteessä. Hamina ja Kotka vastasivat yhdessä vuonna 2005  
noin  57 prosentista Suomen kautta kuljetettavasta transitoliikenteestä. Tavara-
määrillä mitattuna Kotkan satama oli vuonna 2005 Suomen toiseksi suurin ja Ha-
mina kuudenneksi suurin yleinen satama. Satamien rajojen sisäpuolella ja satami-
en välittömässä läheisyydessä toimii pari sataa logistiikka-alan ja muiden palvelu-
alojen yrityksiä. Myös teollisuustoiminnoilla on satamissa pitkät perinteet. 
 
Tutkimuksen tavoitteet ja tarkastelunäkökulma 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää ja arvioida: 

1. Haminan ja Kotkan satamien kautta kulkevaan liikenteeseen osallistuvan 
yritys- ja organisaatiojoukon laajuus ja rakenne  

2. Kymenlaakson satamiin sidoksissa olevan teollisuustoiminnan laajuus 
3. Mainittujen ryhmien aluetaloudelliset vaikutukset Kymenlaakson maakun-

taan 
4. Liikenteeseen osallistuvien yritysten merkittävimmät alihankkijat ja näi-

den aluetaloudelliset vaikutukset aluetasolla 
5. Kokonaisyritysjoukon aluetaloudellista merkitystä, keskinäisiä taloudelli-

sia sidoksia sekä sisäistä dynamiikkaa. 
 

Satamat ja niiden läpi kulkeva liikenne toki synnyttävät vaikutuksia maakuntaa 
laajemmalle alueelle. Tässä tutkimuksessa vaikutustarkastelu on kuitenkin rajattu 
Kymenlaakson maakuntaan. 
 
Tutkimuksessa on analysoitu satamien aluetaloudellisia vaikutuksia tutkimalla 
yrityksiä, jotka joko kuljettavat rahtia satamien kautta tai palvelevat muuten sata-
mien toimintaa. Samalla on tarkasteltu myös sellaista teollista toimintaa, joka on 
sijoittunut satamiin tai niiden välittömään läheisyyteen. Vaihtoehtoinen näkökul-
ma olisi ollut esimerkiksi tarkastella tietyn sataman ympärille piirretyn aluerajan 
sisällä olevien kaikkien yritysten muodostamaa kokonaisuutta tai satama- ja pal-
velutoimintoja esimerkiksi sataman rajojen sisällä. Tähän tutkimukseen valittu 
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tarkastelunäkökulma on jälkimmäistä paljon haasteellisempi, sillä se on edellyttä-
nyt kaikkien niiden yritysten yksilöimistä, jotka ovat suoraan tekemisissä satami-
en kanssa. Tutkittavia yrityksiä ja palvelutoimintoja on ollut lukumääräisesti pal-
jon. Tutkimusprosessi on tämän kaltaisissa tutkimuksissa aikaa vievä ja työläs. 
 
Tutkimusjulkaisun rakenne 
Tutkimuksessa on aluksi kuvailtu pääpiirteissään Haminan ja Kotkan satamien 
muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta pohjaksi myöhemmin esitettävien yk-
sityiskohtaisempien yritystietojen sekä vaikutusten käsittelyä varten. Tässä osassa 
on kuvattu yleistasolla satamien liikennettä, yritys- ja palvelurakennetta, satama-
kokonaisuuksia alueineen sekä satamien toimintaympäristön viimeaikaista kehi-
tystä. Satamakatsauksien jälkeen esitellään lyhyesti tutkimuksen toteuttamiseen 
liittyvät rajaukset, menetelmät ja aineistot. 
 
Tutkimustulosten käsittely aloitetaan kuvaamalla satamien liikenteeseen osallistu-
vien yritysten peruspiirteitä ja toimialarakennetta kerätyn aineiston perusteella. 
Varsinaisten aluetaloudellisten vaikutusten käsittelyssä on tämän jälkeen tarkas-
teltu erikseen suoria ja epäsuoria vaikutuksia sekä niiden eri muotoja. Samalla on 
tarkasteltu satamasidonnaisen teollisuuden laajuutta. Tarkastelun lopussa vaiku-
tuksia on tarkasteltu lisäksi yhtenä kokonaisuutena. Omassa kappaleessaan on ar-
vioitu saatuja aluevaikutustuloksia niiden alueellisen merkittävyyden kannalta. 
Samalla on tarkasteltu vaikutusten dynamiikkaa, merkitystä ja yritysten välisiä 
verkkoja. Lopuksi on esitetty tutkimuksen johtopäätökset. 
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2 KYMENLAAKSON SATAMAT  – HAMINA JA KOTKA 
 
Kymenlaakson alueella sijaitsee kaksi satamaa, Haminan ja Kotkan satamat. Mo-
lemmat satamat ovat kaupunkien omistuksessa olevia satamaosakeyhtiöitä. Sata-
mat sijaitsevat maitse noin 25 kilometrin päässä toisistaan. Näitä satamia ja niiden 
kautta kulkevaa liikennettä kuvataan seuraavassa. 
 

 
Kuva 2.1. Kymenlaakson satamat. 

 

2.1 Haminan satama 
 
Fyysinen toimintaympäristö 

Haminan satama sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Haminan keskustasta lou-
naaseen Haminanlahden ja Hillonlahden välisellä alueella 35 kilometrin päässä 
Venäjän rajasta. Sataman toiminta on alkanut nykyisellä paikallaan 1930-luvun 
alussa.1 Haminan Satama Oy on perustettu vuonna 2001 ja se hallinnoi satama-
toimintoja. Sen kaikki osakkeet ovat Haminan kaupungin omistuksessa. Haminan 
Satama Oy omistaa vuonna 1999 perustetun ahtausliike HMT Ky:n sekä Hamina 
Port Terminals Oy:n ja Kiinteistö Oy Haminan Satamahuoltola toiminnan.2 Sata-
ma-alueeseen kuuluu noin 450 hehtaaria maa-aluetta ja 500 hehtaaria vesialuetta. 
Haminan Satama Oy on vuokrannut Haminan kaupungilta satamanpitoon tarvitta-
vat alueet.1  
 

                                                 
1 Haminan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, 2005 
2 Haminan Satama Oy:n www-sivut, http://www.portofhamina.fi/ 
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Satama muodostuu seitsemästä satamanosasta, joista Hillon syväsatama on van-
hin3. Muut satamanosat ovat pohjoisesta etelään päin Lakulahti, Hiirenkari, Palo-
kangas, konttiterminaali, Paksuniemi, nestesatama ja kaasuterminaali.1  
 
Hillon satamanosassa on neljä laituria, joiden pituus on yhteensä 345 metriä ja 
kulkusyvyys 6,5 metriä. Laitureita käyttävät alukset, jotka kuljettavat kuivabulkia 
ja kappaletavaraa. Lastien käsittelyssä käytetään kiskoilla liikkuvaa nivel-
puominosturia ja liikkuvia nostureita. Lakulahden satamanosassa on kahdeksan 
laituria, joiden pituus on yhteensä 807 metriä ja kulkusyvyys 7,9–8,6 metriä. Hii-
renkarin satamanosassa taas on kuusi laituria, joiden pituus on yhteensä 468 met-
riä. Kulkusyvyys Hiirenkarin satamanosassa on 7,9 metristä 8,4 metriin. Lakulah-
den ja Hiirenkarin laitureita käyttävät tyypiltään konventionaaliset kuivalastialuk-
set ja peräporttilaivat, jotka kuljettavat kappaletavaraa, ro-ro-lasteja ja suuryksi-
köitä. Lasteja käsitellään vetomestareilla, trukeilla ja liikkuvilla nostureilla. 
 
Konttiterminaalin satamanosassa on yhteensä viisi laituria, joiden laituripituus on 
yhteensä 709 metriä. Konttiterminaalin satamanosan kulkusyvyys on 10 metriä. 
Palokankaan satamanosassa on kolme laituria, joiden pituus on yhteensä 592 met-
riä. Myös Palokankaan satamanosan kulkusyvyys on 10 metriä. Konttiterminaalin 
ja Palokankaan satamanosien laitureita käyttävät kontti- ja peräporttilaivat, jotka 
kuljettavat suuryksiköitä ja ro-ro-lasteja. Konttiterminaalin alueella lasteja käsitel-
lään konttinostureilla ja siirretään trukeilla ja vetomestareilla sekä raidetta pitkin. 
Kuten Lakulahden ja Hiirenkarin satamanosissa, myös Palokankaan satamanosan 
alueella lasteja käsitellään ja siirretään trukeilla, vetomestareilla ja liikkuvilla nos-
tureilla. 
 
Nestesatamassa on kolme laituria, joiden kulkusyvyys on 9–10 metriä. Laitureita 
käyttävät nestemäisiä öljytuotteita ja kemikaaleja kuljettavat säiliölaivat. Lastien 
käsittelyssä käytetään lastausletkuja ja lastausvarsia. Haminan Satama Oy omistaa 
kahdelle laiturille johtavat putkilinjat sekä osan nestelastien lastaukseen ja pur-
kuun tarkoitetuista lastausvarsista. Kaasuterminaalin käytössä on yksi yhdeksän 
metriä syvä laituri, jota käyttävät kaasuja kuljettavat säiliöalukset.4  
 
Haminan satamassa on kolme konttinosturia ja kuusi muuta nosturia. Liikkuvia 
lastinkäsittelykoneita on yhteensä 187 kappaletta. Ne kaikki ovat yksityisten sa-
tamassa toimivien yritysten omistamia.5 

                                                 
3 Haminan kaupungin vaiheita, Haminan kaupungin www-sivut, 

http://www.hamina.fi/?pid=212&cg=116&sg=212&grp=etusivu&lang=fin 
4 Haminan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, 2005 
5 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot  
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Kuva 2.2. Haminan sataman kartta. Kuva: Haminan Satama Oy. 

 

 
Kuva 2.3. Haminan satama. Kuva: Haminan Satama Oy. 
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Satamaa lähinnä oleva asutus sijaitsee asuinalueeksi kaavoitetulla alueella Hillon-
lahden luoteispuolella 300–500 metrin päässä satama-alueesta. Asuinalueet sijoit-
tuvat Hillonlahden luoteisreunaa pitkin kulkevan rautatien taakse. Öljysataman 
länsipuolisen Viiranpohjan ja Paksuniemen rannoilla on loma-asuntoja, joista lä-
himmät sijaitsevat 300 metrin päässä satama-alueen rajasta.1   
 
Haminan satamaan johtaa idänpuoleinen 10,0 metrin väylä, joka on valmistunut 
vuonna 1984. Väylän kokonaispituus on 50 kilometriä.6 Haminan satamaan johtaa 
myös toinen väylä, joka erkanee satamaan johtavalta 10,0 metrin väylältä. Tämän 
lännenpuoleisen väylän kulkusyvyys on 8,6 metriä ja pituus 21 kilometriä.7   
 
Satamaan on tieyhteys valtatie 7:ltä (E18), joka on tarkoitus linjata tulevaisuudes-
sa nykyistä suorempana sataman porttialueelle. Sataman porttialueelta on tieyhte-
ys myös länteen Summan tehtaan ja Hillonkylän suuntaan. Lisäksi satamaan on 
rautatieyhteys pohjoisesta. Rautatieyhteyttä ylläpitää Ratahallintokeskus. Rata jat-
kuu satama-alueelta Summan tehtaalle. Satama-alueella on yhteensä yli 40 kilo-
metriä raiteita. Haminan Satama Oy ylläpitää satama-alueelle rakentamiaan raitei-
ta ja kaupungilta vuokraamiaan raiteita. Satama-alueella on myös satama-alueella 
toimivien yritysten ylläpitämiä, yleensä terminaaleihin johtavia raiteita.8  
 
Haminan satama työllisti vuonna 2005 yhteensä 34 henkilöä, joista 11 toimi tek-
nisten palveluiden tehtävissä, 10 hallinnon ja talouden tehtävissä, kahdeksan alus-
liikennepalvelun tehtävissä, yksi käyttöpalvelutehtävissä ja neljä henkilöä muissa 
tehtävissä9.  
 
Haminan satama-alueella toimii noin 70 yritystä. Sataman yksi vahvuuksista on 
Suomessa ainutlaatuinen kansainvälisen kemianteollisuuden keskittymä. Kemian-
teollisuuden yrityksiä toimii satamassa 17, joiden joukossa on mukana kansainvä-
lisestikin suuria toimijoita, kuten Dow Chemicals, BASF, Teboil, Dynea ja 
J.M. Huber. Haminan satama onkin Suomen kolmanneksi suurin nestebulk-
satama. Haminan sataman toimintaympäristöön vaikuttaa myös paperiyhtiö 
UPM:n päätös keskittää itäsuomalaisten tehtaidensa storo- ja ro-ro -liikenne Ha-
minan satamaan vuoden 2006 alusta alkaen. Paperiyhtiön kuljetusten kokonais-
määrä on noin 1,3 miljoonaa tonnia vuosittain.10  
 
Sataman liikenne 
Haminan sataman vuotuinen tavaraliikenne on ollut keskimäärin noin 4,5 miljoo-
naa tonnia 2000-luvulla. Haminan sataman liikenne on kasvanut 2000-luvulla 
noin kolmen prosentin vuosivauhtia. Liikenteen huippuvuosi oli vuonna 2004, jol-
loin sataman kautta kulki yhteensä 5,6 miljoonaa tonnia rahtia.11 Vuonna 2005 
                                                 
6 Haminan väylähankkeen hankekortti 
7 Merenkulkulaitoksen Haminan sataman väyläkortti 
8 Haminan satamaa koskeva ympäristölupahakemus 
9 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot  
10 Haminan Satama Oy:n vuosikertomus ja UPM:n www-sivut 
11 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta 
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Haminan sataman ulkomaan tavaraliikennemäärä jäi hieman alle viiteen miljoo-
naan tonniin työmarkkinahäiriöiden takia. Sataman liikenteen toipuminen alkoi 
hitaasti vasta syksyllä 2005.12 Haminan satamassa oli aluskäyntejä yhteensä 
1 328 kappaletta vuonna 200513. Satamasta ei ole matkustajaliikennettä. Sataman 
liikennettä on esitelty kuvassa 2.4. 
 

Kuva 2.4. Haminan sataman liikenne 2000–200514. 

 
Haminan sataman liikenteestä merkittävä osa (yli 90 prosenttia) on ulkomaan lii-
kennettä. Vuonna 2005 Haminan sataman liikenteestä kuusi prosenttia oli koti-
maan liikennettä. Transiton osuus Haminan sataman liikenteestä oli 26 prosenttia 
vuonna 2005. Haminan sataman kokonaisvolyymi oli vuonna 2005 noin 5,2 mil-
joonaa tonnia. Suuryksikkökuljetusten määrä on lähes kaksinkertaistunut viimei-
sen kuuden vuoden aikana ja lähes kuusinkertaistunut viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. Erityisesti suuryksiköiden vienti on kasvanut voimakkaasti, peräti 
46 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2005 ja oli noin 68 800 TEU:ta vuonna 
2005.15  

                                                 
12 Haminan Satama Oy:n vuosikertomus 2005 
13 Haminan Satama Oy:n asiakaslehti 1/2006, s. 3 
14 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta ja Suomen Satamaliiton tilastot 
15 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta 
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Haminan sataman tärkein tavaralaji tuonnissa on kappaletavara, jonka osuus tuon-
nista on 42 prosenttia. Toiseksi tärkeimmät tavaralajit ovat sahaamaton puutavara 
ja öljytuotteet, joiden molempien osuus Haminan sataman tuonnista on 18 pro-
senttia. Tuonnin kokonaisvolyymi oli noin 1,9 miljoonaa tonnia vuonna 2005.15  
 
Haminan satama on vientipainotteinen, sillä ulkomaan liikenteestä vienti muodos-
taa noin 70 prosentin osuuden. Viennin tärkein tavaralaji on paperi, jonka osuus 
Haminan sataman viennistä on 43 prosenttia ollen 1,3 miljoonaa tonnia vuonna 
2005. Kemikaalit ovat toinen merkittävä viennin tavaralaji Haminan satamassa. 
Niiden osuus sataman viennistä oli 25 prosenttia vuonna 2005. Viennin kokonais-
volyymi oli noin 3,0 miljoonaa tonnia vuonna 2005.16 
 
Haminan satamasta on useita laivaliikenneyhteyksiä. Yhteydet painottuvat Euroo-
pan satamiin. Vuoden 2005 alussa Haminan satamasta aloitettiin UPM:n uudet 
viikoittaiset linjat Ranskaan ja Espanjaan. Lastina näillä linjoilla kulkee yhtiön 
Suomen tehtailla valmistettua paperia, vaneria ja sahatavaraa. Haminan satamasta 
avattiin vuonna 2005 myös kolmas uusi linja Hampurin satamaan. Tällä linjalla 
kuljetetaan kontteja. Haminan sataman säännöllistä linjaliikennettä on kuvattu 
taulukossa 2.1 .17  
 
Taulukko 2.1. Haminan sataman säännöllinen liikenne vuonna 200618. 

Kohdealue / satama Frekvenssi Kohdealue / satama Frekvenssi 

Belgia   Saksa  
Antwerpen 1 x viikko Bremerhaven 1 x viikko 

Espanja  Hampuri 1 x viikko 
Ferrol 2 x kuukausi Lyypekki 1 x viikko 
Motril / Carboneras 1 x 2. kuukausi Lyypekki 3 x viikko 
Santander 1 x viikko Rostock 1 x viikko 

Iso-Britannia  Tanska  
Blyth 1 x 3. viikko Kööpenhamina / Århus 5–6 x vuosi 
Hull 1 x viikko USA  
New Holland / Mon-
trose / Ridham / Wick-
low (Irlanti) 

1 x viikko Baltimore 2 x kuukausi 

Tilbury 2 x viikko Philadelphia 2 x kuukausi 
Hollanti  Venäjä  

Amsterdam 1 x viikko Pietari 1 x viikko 
Ranska    

Rouen 1 x viikko   
 
Käytettyjen autojen säännöllinen tuonti Saksasta Haminaan alkoi kasvaa vuonna 
2005. Autoja tuodaan kolme kertaa viikossa Haminan satamaan, josta ne kuljete-

                                                 
16 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta 
17 Haminan Satama Oy:n www-sivut 
18 Haminan Satama Oy:n www-sivut 
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taan joko junavaunuissa tai autorekoilla Venäjälle.19 Vuonna 2002 tehdyn selvi-
tyksen mukaan Haminan sataman pääportin ohittaa viikossa noin 40 000 ajoneu-
voa, joista noin 30 prosenttia on kuorma-autoja ja noin 70 prosenttia kevyitä ajo-
neuvoja. Haminan sataman maakuljetuksien tavaraliikenteen tonnimääristä yli 
puolet kulkee rautateitse. Satamassa käyvien junien vaunukuormien määrä on 
noin 100 000 vuodessa.20 
 
Sataman osien kehittäminen ja investoinnit 
Haminan satama on viime vuosina toteuttanut pitkäjänteistä suunnitelmaa sataman 
kehittämiseksi. Suunnitelma toteutetaan laaditun, koko sataman kattavan yleis-
suunnitelman pohjalta.21 Satama on vuosina 1996–2005 investoinut sataman ke-
hittämiseen noin 15,3 miljoona euroa. Suurimpana investointikohteena on ollut 
konttiterminaalin kehittäminen. Sataman investointiohjelman mukaan sataman 
kehittämiseen käytetään 2,7–12,7 miljoonaa euroa vuosittain vuosien 2001–2011 
aikana.22 Myös satamassa toimivat yksityiset yritykset ovat investoineet merkittä-
västi sataman toimintaan. Yritykset ovat muun muassa rakentaneet satama-
alueelle varastoja.23 Haminan sataman vuosina 2001–2005 tekemät investoinnit 
ovat yhteensä 25,4 miljoonaa euroa24. Satamakonsernin investoinnit on esitetty 
taulukossa 2.2. 
 
Taulukko 2.2. Haminan satamakonsernin investoinnit 2001–2005. 

2001 12 100 000 €
2002 3 400 000 €
2003  2 900 000 €
2004 4 000 000 €
2005 3 000 000 €
Yhteensä:  25 400 000 €

 
Suurin yksittäinen investointihanke Haminan satamassa on ollut konttiterminaalin 
laajennushanke. Haminan sataman konttiterminaali tulee olemaan noin 50 hehtaa-
rin laajuinen ja siellä tulee olemaan yli kilometrin pituinen konttilaituri raiteineen 
ja nostureineen, kun HARC-projekti (Hamina ro-ro and Container terminal) päät-
tyy vuonna 2009.25 
 
Sataman Paksuniemeen on rakenteilla lähes 50 hehtaaria uutta satamanosaa, jonne 
sijoitetaan uusia teollisuustontteja sekä laajoja varastokenttiä. Aidatulle Hailikari - 
Koirakari -alueelle on rakennettu 10 hehtaaria uutta autokenttää. Alueelle johta-
valle tielle on myös rakennettu kulunvalvonta- ja hahmontunnistusjärjestelmä. 

                                                 
19 Haminan Satama Oy:n vuosikertomus 2005 
20 Haminan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, s. 7 
21 Haminan sataman www-sivut 
22 Haminan väylähankkeen hankekortti 
23 Investoinnit Suomen satamiin 1996–2000 sekä suunnitellut investoinnit vuosille 2001–2005, Tu-
run yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen julkaisuja C5/2002 
24 Haminan Satama Oy 
25 Haminan Satama Oy:n vuosikertomus 2005 
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Viiden miljoonan euron arvoinen investointihanke on satamantien rakentaminen 
ja se valmistuu vuoden 2007 lopussa. Tie oikaisee reitin valtatie 18:lta satamaan.26 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on ehdottanut kesällä 2006, että Haminan meri-
väylää syvennettäisiin 10,0 metristä 12,0 metriin. Hanke aloitettaisiin vuonna 
2007 ja sen kustannukset olisivat arviolta kahdeksan miljoonaa euroa.  
 

2.2 Kotkan satama 
 
Fyysinen toimintaympäristö 
Kotkan satama sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajasta ja 
130 kilometrin päässä Helsingistä. Kotkan sataman toiminta alkoi jo 1800-luvun 
loppupuolella, kun puutavaran kysynnän lisääntyminen maailmanmarkkinoilla 
käynnisti satamatoiminnan Kymijoen suulla. Vuosien kuluessa Kotkan satama on 
laajentunut voimakkaasti. Sataman toiminnan kasvaessa Kantasataman alue laaje-
ni, Puolanlaituri otettiin käyttöön Hovinsaarella ja Kotkansaaren öljysatama pe-
rustettiin. Hietasen pääasiassa ro-ro-aluksille tarkoitettu satamanosa avattiin 
vuonna 1971. Nestemäisten aineiden kuljetusten kasvaessa tuli tarpeelliseksi siir-
tää öljysatama pois kaupungin alueelta ja Mussaloon valmistuikin syväsatama, 
jonne rakennettiin terminaalit nestemäiselle ja kuivalle irtotavaralle. Vuonna 2000 
Mussalon syväsatamassa otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen pelkästään kont-
tiliikenteelle tarkoitettu terminaali.27 
 
Kotkan kaupungin kokonaan omistama Kotkan Satama Oy on perustettu vuonna 
199828 ja se aloitti toimintansa 1.1.1999. Satamakonserniin kuuluu myös Kotkan 
Satama Oy:n omistama tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy. Emoyhtiö on ⅓:n 
osuudella mukana Satamatieto Oy:ssä, jonka muut omistajat ovat Porin ja Rau-
man kaupungit.29  
 
Satama-alue muodostuu kuudesta satamanosasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala 
on noin 477 hehtaaria30. Satama-alueeksi meressä rajattu vesialue mukaan lukien 
satama-alueen pinta-ala on yhteensä 1 416 hehtaaria31. Käynnissä olevien ja suun-
niteltujen laajennusten jälkeen satama- ja logistiikka-alue ovat yhteensä 750 heh-
taaria ja merialue noin 1 000 hehtaaria32. Kotkan sataman satamanosat ovat Kan-
tasatama, Hietanen, Mussalo, Puolanlaituri, Sunila ja Halla. Kotkan satamanosat 
on esitetty kuvassa 2.5. 
 

                                                 
26 Haminan Satama Oy:n vuosikertomus 2005 
27 Kotkan Satama Oy:n www-sivut, http://www.portofkotka.fi/ 
28 YTJ-tietokanta 
29 Kotkan Satama Oy:n toimintakertomus 2005 
30 Kotkan satama – tehokas ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
31 Kotkan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, 2003 
32 Kauppalehti 16.10.2006, Vip-liite, s. 8–9 
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Kuva 2.5. Kotkan sataman terminaalien sijainti. Kuva: Kotkan Satama Oy. 

 
Mussalon satamanosa sijaitsee Mussalon saaren eteläosassa. Mussalon sata-
manosan ja sataman porttien välille jää Hanskinmaan teollisuusalue. Sata-
manosaan nähden lähin asutus sijaitsee noin kilometrin päässä teollisuusalueen 
takana. Myös satamanosan ulosajotien eli Merituulentien varrella on asutusta noin 
150 metrin päässä tiestä. 
 
Kantasatama sijaitsee Kotkansaaren koillisosassa ja Puolanlaituri Kantasataman 
länsipuolella Hovinsaaren eteläosassa. Kaupunkiasutus alkaa välittömästi Kanta-
sataman länsi- ja eteläpuolelta. Asutusta on myös Kantasataman lounaisen ulos-
ajoreitin ja sen viereisen rautatien eteläpuolella aina Kotkantielle asti. Idässä Kan-
tasatama rajoittuu Stora Enson tehtaisiin. 
 
Hietasen satamanosa sijaitsee Hovinsaaren itärannalla. Satamanosan itäpuolella 
sijaitsee Sunilan teollisuusalue. Lähimmät asuinkäytössä olevat rakennukset ovat 
noin kilometrin päässä satamanosasta. Satamanosan ulosajoväylän eli Hovinsaa-
rentien eteläpuolella on asutusta noin 200 metrin päässä tiestä.33  
 
                                                 
33 Kotkan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, 2003 
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Mussalon satamanosan satama- ja teollisuusalueiden kokonaispinta-ala on 
300 hehtaaria. Alueella on katettua varastotilaa 224 000 m2 ja kolme terminaalia – 
konttiterminaali, bulk-terminaali ja nesteterminaali. Konttiterminaalin alueella on 
laitureita 1 436 metriä ja paikkoja kahdeksalle alukselle. Konttiterminaalin kul-
kusyvyys on 10,0–12,0 metriä. Alueella on seitsemän nostokyvyltään 40–50 ton-
nin nosturia ja yksi mobiilinosturi. Bulk-terminaalin kulkusyvyys on  
13,5–15,3 metriä. Alueella on laituripaikka neljälle alukselle 600 metrin matkalla. 
Nostureita bulk-terminaalissa on käytettävissä yhteensä neljä: kolme nostokyvyl-
tään 40 tonnin nosturia ja yksi kahdeksan tonnin nosturi. Nesteterminaalin kul-
kusyvyydet ovat 10,0 ja 13,5 metriä. Alueella on laituripaikat kahdelle alukselle.34 
 

Kuva 2.6. Kotkan sataman Mussalon satamanosan terminaalit. Kuvat: Kotkan Satama Oy. 

 
Hietasen satamanosa rakennettiin 1970-luvulla ro-ro-liikennettä varten. Myö-
hemmin sen toiminta laajeni käsittelemään myös Kotkan sataman konttiliikenteen. 
Konttiliikenne siirtyi vuonna 2001 Mussalon satamanosaan. Vuonna 2003 Hieta-
sessa alkoi autoterminaalitoiminta.35 Nykyään Hietasen satamanosassa toimii kak-
si terminaalia, joiden kokonaispinta-ala on 133 hehtaaria – autoterminaalin pinta-

                                                 
34 Kotkan satama – tehokas ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
35 Kotkan Satama Oy:n www-sivut 
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ala on 50 hehtaaria ja ro-ro-terminaalin 83 hehtaaria. Alueella on 103 000 m2 ka-
tettua varastotilaa. Hietasen satamanosassa on laivapaikkoja kuusi kappaletta 
1 033 metrin matkalla. Hietasen kulkusyvyys on 7,9–10,0 metriä ja siellä on käy-
tettävissä yksi nostokyvyltään 40 tonnin nosturi.36 
 

Kuva 2.7. Hietasen satamanosa. Kuvat: Kotkan Satama Oy. 

 
Kantasatama on Kotkan sataman vanhin osa ja se on perinteinen lolo-, ro-ro- ja 
storosatama. Sen kokonaispinta-ala on 26 hehtaaria ja siellä on katettua varastoti-
laa 60 000 m2. Kantasatamassa on kahdeksan laivapaikkaa 962 laiturimetrillä. 
Alueella on yksi nostokyvyltään 60 tonnin nosturi ja useita mobiilinostureita. 
Kantasataman kulkusyvyys on 7,7–10,0 metriä.37 Kantasatamassa toimii myös 
Kotkan sataman kaksi matkustajaterminaalia. A-terminaalista liikennöi Kristina 
Cruises ja B-terminaalista Narva Line Oü Itä-Viron Sillamäen kaupunkiin. Kanta-
satama tulee jakautumaan kaupalliseen satamaan ja kulttuurisatamaan. Kaupalli-
nen toiminta jatkuu Kantasataman Itä- ja Välilaitureiden alueella. 38 
 

Kuva 2.8. Kantasataman satamanosa. Kuvat: Kotkan Satama Oy. 

 

                                                 
36 Kotkan satama – tehokas ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
37 Kotkan satama – tehokas ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
38 Kotkan Satama Oy:n www-sivut 
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Puolanlaiturin satamanosan pinta-ala on 18 hehtaaria ja siellä on katettua varasto-
tilaa 11 175 m2. Alueella on kolme laivapaikkaa ja 360 metriä laitureita. Puolan-
laiturin kulkusyvyys on 8,5 metriä.39 

Kuva 2.9. Puolanlaiturin satamanosa. Kuvat: Kotkan Satama Oy. 

 
Kotkan satamaan johtaa kolme meriväylää: Hallan, Hietasen ja Lellerin meri-
väylät. Hallan meriväylän kulkusyvyys on 7,3 metriä ja sen pituus 10,6 kilomet-
riä. Väylä johtaa Hallan saaren itäpuolelle. Hietasen meriväylän kulkusyvyys on 
10,0 metriä ja sen pituus on 9,6 metriä. Kotkan Satama Oy:n ylläpitämä väylä joh-
taa Hietasen satamanosaan. Lellerin meriväylä on Merenkulkulaitoksen ylläpitä-
mä 12,7 kilometriä pitkä väylä, jonka kulkusyvyys on 8,0 metriä. Se johtaa Mus-
salon saaren itäpuolelle. Näistä kolmesta väylästä erkanee lisäksi useita lyhyitä 
väyliä, jotka johtavat sataman laitureihin.40 
 
Kotkan eri satamanosista on suora maantieyhteys valtatiehen E18. Tieliikenne 
valtatieltä eri satamanosiin kulkee paikallisteitä pitkin. Sataman eri osiin on myös 
rautatieyhteys.41 Satama-alueella on yhteensä 40,8 kilometriä raiteita42. Rautateit-
se kuljetetaan tavaraa satamaan tai satamasta noin 4–5 miljoonaa tonnia vuosit-
tain43. 
 
Kotkan Satama Oy työllisti 68 henkilöä vuonna 2005, joista 23 toimi talouden ja 
hallinnon tehtävissä, 22 alusliikennepalvelun tehtävissä, 21 käyttöpalveluiden teh-
tävissä ja 2 teknisten palveluiden tehtävissä44.  
 

                                                 
39 Kotkan satama – tehokas ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
40 Merenkulkulaitoksen väylien perusselosteet 
41 Kotkan satamaa koskeva ympäristölupahakemus, 2003 
42 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
43 Port of Kotka – Handbook 2006/2007 
44 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
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Kotkan sataman alueella tai sen välittömässä yhteydessä toimii yhteensä noin 
130 yritystä. Yritykset toimivat muun muassa varastoinnin, ahtauksen, operoinnin, 
logistiikan ja laivamuonituksen toimialoilla. 
 
Stora Enso on keskittänyt itäisen ja eteläisen liikenteensä Kotkan satamaan, mikä 
on vahvistanut Kotkan asemaa metsäteollisuuden vientisatamana. Hietasen sata-
manosaan valmistui kesällä 2005 noin 8 000 m2 varastohalli SECU (Stora Enso 
Cargo Unit) -suuryksiköiden kontitusta varten.45 
 
Sataman liikenne 
Kotkan sataman vuotuinen tavaraliikenne on keskimäärin ollut 2000-luvulla noin 
8,0 miljoonaa tonnia. Kotkan sataman kasvu on ollut hyvin tasaista koko 2000-
luvun ajan ja kasvu on ollut keskimäärin noin neljä prosenttia vuodessa. Vuosi 
2005 oli Kotkan satamalle haastava, sillä alkuvuosi oli liikenteellisesti ennätyksel-
linen, kun taas toisen vuosineljänneksen työmarkkinahäiriöt käänsivät satamalii-
kenteen voimakkaaseen hetkelliseen laskuun. Kolmannella vuosineljänneksellä 
sataman ratapihat täyttyivät työmarkkinahäiriöiden jälkeisten toimitusten tavara-
määristä. Toisin kuin useat satamat Suomessa, Kotkan satama selvisi vuodesta 
2005 melko vähin vaurioin, sillä sataman kokonaisliikenne väheni vuodesta 2004 
vain 2,3 prosenttia.46 Vuonna 2005 Kotkan satamassa oli yhteensä 2 144 alus-
käyntiä47. Kotkan sataman liikennettä on esitelty kuvassa 2.10. 
 
Kotkan sataman liikenteestä suurin osa on ulkomaan liikennettä. Vuonna 2005 ul-
komaan liikenteen osuus oli peräti 96 prosenttia kokonaisliikenteestä. Vuonna 
2005 kotimaan liikenteen osuus kokonaisliikenteestä oli neljä prosenttia. Transi-
ton osuus vuonna 2005 oli 22 prosenttia sataman kokonaisliikenteestä.48 Kotka 
onkin Suomen suurin transitosatama. Transitosta suuren osan muodostaa autokul-
jetusten tuonti. Vuonna 2005 Kotkan sataman kautta kuljetettiin lähes 87 000 au-
toa. Vuonna 2006 autoja kuljetettiin Kotkan sataman kautta jo yli 200 000. Tämä 
oli peräti 130 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Sataman kokonaisliikenne 
vuonna 2005 oli noin 8,4 miljoonaa tonnia.49  
 
Kotkan sataman tärkein tavaralaji tuonnissa on kappaletavara, jonka osuus tuon-
nista on 38 prosenttia. Toiseksi tärkein tavaralaji on sahaamaton puutavara 
34 prosentin osuudellaan tuonnista. Tuonnin kokonaisvolyymi Kotkan satamassa 
oli noin 1,9 miljoonaa tonnia vuonna 2005.50  

                                                 
45 Kotkan Satama Oy:n www-sivut 
46 Kotkan Satama Oy:n toimintakertomus 2005 
47 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
48 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta 
49 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
50 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
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Kuva 2.10. Kotkan sataman liikenne 2000–200551. 

 
Useimpien Suomen satamien tavoin Kotkan sataman liikenne on vientipainottei-
nen. Viennin osuus ulkomaanliikenteestä on yli 70 prosenttia. Viennin tärkein ta-
varalaji on 2,4 tonnilla paperi. Sen osuus Kotkan sataman viennistä on 49 prosent-
tia. Toiseksi tärkeimmät tavaralajit ovat kemikaalit ja sahattu puutavara. Kemi-
kaalien osuus viennistä on 13 prosenttia ja sahatun puutavaran osuus 12 prosent-
tia. Näiden päätavaralajien lisäksi sataman kautta viedään lukuisia muita tavarala-
jeja, joiden osuudet viennin kokonaisvolyymista ovat pienehköjä. Viennin koko-
naisvolyymi oli noin 5,0 miljoonaa tonnia vuonna 2005.52 
 
Kotkan satamasta on runsaasti säännöllistä laivaliikennettä eri satamiin. Suorat 
yhteydet painottuvat Euroopan satamiin, joista on edelleen säännölliset yhteydet 
ympäri maailmaa. Lisäksi Kotkan satamasta on säännöllinen yhteys myös muun 
muassa Marokkoon ja Tunisiaan. Kotkan sataman säännöllistä liikennettä on ku-
vattu taulukossa 2.3. 
 

                                                 
51 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta ja Suomen Satamaliiton tilastot 
52 Merenkulkulaitoksen Martina-tietokanta 
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Taulukko 2.3. Kotkan sataman säännöllinen liikenne vuonna 200653. 

Kohdesatama/alue Frekvenssi Kohdesatama/alue Frekvenssi 

Belgia  Norja  
Antwerpen 1 x päivä Fredrikstad 1 x viikko 

Espanja  Oslo 1 x viikko 
Algeciras 1 x viikko Hoyanger 2 x kuukausi 
Alicante 2 x kuukausi Portugali  
Almeria-motril 1 x kuukausi Lissabon 2 x kuukausi 
Barcelona 1 x viikko Ruotsi  
Bilbao 1 x viikko Gävle 1 x viikko 
Ferrol 1 x 3. viikko Göteborg 1 x viikko 
Gandia 3 x kuukausi Halmstad 1 x  3. viikko 
Palma de Mallorca 1 x kuukausi Helsingborg 1 x viikko 
Santander 1 x kuukausi Tukholma 1 x viikko 
Sevilla  1 x kuukausi Saksa  
Valencia 1 x viikko Bremen 1 x viikko 

Hollanti  Bremerhaven  2 x viikko 
Amsterdam 2 x kuukausi Emden 1 x viikko 
Oudekerk 1 x kuukausi Hampuri 3 x viikko 
Rotterdam 1 x 3. viikko Lyypekki 3 x viikko 
Zaandam 1 x kuukausi Rostock 2 x kuukausi 

Israel  Wolgast 2 x kuukausi 
Ashdod 1 x 3. viikko Tanska  
Haifa 1 x 3. viikko Esbjerg 2 x kuukausi 

Iso-Britannia  Kööpenhamina 1 x viikko 
Felixstowe 1 x viikko Randers 2 x kuukausi 
Grangemouth 1 x kuukausi Århus 1 x viikko 

Kreikka  Tunisia  
Piraus 1 x 3. viikko Bizerte 1 x kuukausi 

Kypros  Sfax 1 x kuukausi 
Limassol 1 x 3. viikko Sousse 1 x kuukausi 

Latvia  Turkki  
Riika 1 x viikko Istanbul 1 x 3. viikko 

Liettua  Venäjä  
Klaipeda 1 x viikko Pietari 1 x viikko 

Marokko  Viro  
Casablanca 1 x kuukausi Tallinna 1 x viikko 

 
Kotkan satama on Suomen toiseksi suurin autokuljetusten tuontisatama. Vuonna 
2005 Kotkan satamaan tuotiin lähes 87 000 autoa. Autot jatkokuljetetaan satamas-
ta maanteitse joko autokuljetusrekoilla tai yksittäin sekä rautateitse .54 Kotkan sa-
tama on jo vuosien ajan ollut Suomen toiseksi suurin konttisatama. Vuonna 2005 
Kotkan sataman kautta kuljetettu konttimäärä oli yhteensä noin 367 000 TEU:ta.55 
Alkuvuodesta 2006 Kotkan satama nousi Helsingin sataman ohi Suomen suurim-
maksi konttisatamaksi. Tammi- ja elokuun välisenä aikana Kotkan sataman kautta 

                                                 
53 Short Sea Promotion Centre Finland, 19.10.2006 
54 Kotkan Satama Oy:n toimintakertomus 2005 
55 Suomen Satamaliitto ry:n tilastot 
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kuljetettu konttimäärä oli noin 283 000 TEU:ta, kun taas Helsingin sataman kautta 
kuljetettu konttimäärä vastaavana aikana oli noin 274 000 TEU:ta.56 
 
Satamanosien kehittäminen ja investoinnit 
Kotkan satama on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti vuosien ajan. Vuosina 
2001–2005 Kotkan satama on investoinut toimintaansa yhteensä noin 
64,4 miljoonaa euroa.57 Satamakonsernin investoinnit vuosina 2001–2005 on esi-
tetty taulukossa 2.4. 
 
Taulukko 2.4. Kotkan satamakonsernin investoinnit 2001–2005. 

2001 5 900 000 €
2002 11 700 000 €
2003 10 700 000 €
2004 18 500 000 €
2005 17 600 000 €
Yhteensä:  64 400 000 €

 
Vuoden 2005 aikana sekä Kotkan Satama Oy:llä että Satamatalot Oy:llä oli käyn-
nissä merkittäviä investointihankkeita. Mussalon satamanosassa laajennettiin py-
säköintialueita ja tullin piha-aluetta. Näihin hankkeisiin yhdistettiin Satamatalot 
Oy:n investoinnit Merituuli-toimistokeskuksen ja tullin asiakaspalvelutilojen laa-
jentamiseksi. Hietasen satamanosassa investoitiin noin 30 hehtaariin uutta auto-
kenttää. Stora Enson SECU-liikenteen myötä uusittiin Hietasen satamanosan si-
sääntulotie, rakennettiin toinen junaraide ja SECU-kenttä. Mussalossa emoyhtiö 
osallistui keskeisesti Palaslahden teollisuusalueen suunnitteluun osana Mussalon 
satamapalveluja. Emoyhtiön investoinnit vuonna 2005 olivat 9,8 miljoonaa euroa. 
Satamatalot Oy investoi toimistokeskuksen lisäksi myös SECU-kontitus-
terminaalin rakentamiseen. Tytäryhtiön investointien määrä oli vuonna 2005 yh-
teensä 7,8 miljoonaa euroa.58  
 
Autokuljetusten nopea kasvu on ohjannut Kotkan Satama Oy:tä aikaistamaan au-
tokenttien laajennusta ja vuoden 2006 lopussa satamassa onkin noin 50 hehtaaria 
enemmän autokenttää kuin vuonna 2004.59 Autokenttäaluetta on päätetty laajentaa 
vielä noin 40 hehtaarilla, jolloin vuosikapasiteetti nousee noin 600 000 autoon60. 
 

                                                 
56 Merenkulkulaitoksen meriliikennetilasto 
57 Kotkan Satama Oy 
58 Kotkan Satama Oy:n toimintakertomus 2005 
59 Kotkan poikii… Kotkan Satama Oy:n asiakaslehti 1/2006 
60 Kotkan satama – tehokkaasti ja nopeasti laajeneva logistiikkakeskittymä 
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3  ALUEELLISTEN VAIKUTUSTEN MITTAAMINEN JA AINEISTOT 
 
Toiminnan aluetaloudellisten vaikutusten mittaamisen lähtökohtana, olipa kysees-
sä elinkeinotoiminta tai mikä tahansa muu toiminta, on itse toiminnan määrittely 
ja sen pohjalta valittu kohdejoukon rajaus. Lisäksi tulee valita ne mitattavat asiat, 
joiden katsotaan kuvaavan toiminnan vaikutusta ja lopulta valita ne mittarit, joilla 
vaikutus käytännössä mitataan. Lisäksi on keskeistä rajata se alue, johon vaiku-
tukset kohdistuvat. Tässäkin tutkimuksessa aluetaloudellisten vaikutusten mittaa-
misen lähtökohtana on tutkimuksen tavoite. 
 

Tutkimuksen tavoitteena on satamien aluetaloudellisten vaikutusten 
tarkastelu.  Kohdejoukko muodostuu satamien kautta kulkevaan liiken-
teeseen kuuluvista yritystoimialoista sekä satamasidonnaisesta teolli-
suudesta. Vaikutusten lisäksi arvioidaan yritys- ja organisaatiokoko-
naisuuden aluetaloudellista merkitystä, keskinäisiä taloudellisia sidok-
sia sekä sisäistä dynamiikkaa Kymenlaakson alueella. 

 
Kuvassa 3.1. on havainnollistettu tutkimuksen kohderyhmää. Tutkittavien yritys-
ten joukko koostuu siis satamia ja niiden liikennettä suoraan palvelevista yrityk-
sistä, joilla on välitön taloudellinen vaikutus Kymenlaaksoon. Liikenteen epäsuora 
vaikutus toteutuu näiden yritysten alihankkijoiden taloudellisena toimintana.  
 

   Satamien liikenne

Satamien liikennettä 
palvelevat yritykset  

Satamat

Alihankintayritykset

Liikennöivät yritykset
maalla ja merellä

Satamasidonnainen 
teollisuus 

 
Kuva 3.1. Tutkimuskohteen rajaus. 
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3.1 Kohdejoukon määrittely 
 
Tutkimuksessa välittömien vaikutusten osalta on kohdejoukoksi valittu ne yritys-
toimialat, joilla on katsottu olevan tekemistä satamien liikenteen kanssa. Ryhmä 
voidaan karkeasti jaotella varsinaisiin liikennöinnistä vastaaviin yrityksiin ja tätä 
toimintaa palveleviin yrityksiin. Kolmantena ryhmänä tähän kuuluvat viranomais-
toiminnot, jotka palvelevat satamia ja niiden liikennettä. Näiden niin sanottujen  
1-tason ryhmien toimintaa palvelee joukko alihankkijayrityksiä, joissa toteutuvat 
satamien välilliset talousvaikutukset. Epäsuora vaikutus jatkuu myös näiden ali-
hankkijayritysten ostojen kautta eteenpäin, mutta tämä asteittain vähenevä ja työ-
läästi selvitettävä kerrannaisvaikutus on rajattu pois tutkimuksesta. Samalla on kä-
sitelty myös satamasidonnaista teollisuutta, jonka voidaan katsoa kuuluvan sata-
mien epäsuorien vaikutusten piiriin.  
 
 suora 

vaikutus 

epäsuora  
vaikutus 

Satamaan/satamasta 
liikennöivät yritykset

Liikennettä palvelevat 
logistiikan 

palveluyritykset 

Viranomaiset 

Satamasidonnainen 
teollisuus Alihankkijat 

 
Kuva 3.2. Tutkimuksen kohderyhmät. 

 
Tutkimuksen kohderyhmiä voidaan edelleen jäsentää tarkastelemalla sataman roo-
lia meri- ja maaliikenteen solmukohtana. Meriliikenteen osalta keskeinen toimiala 
on varustamotoiminta. Maaliikenteen osalta pääryhmät ovat rautatie- ja maantie-
liikenteen yritykset. Varsinaisen sataman toimintaympäristöön sijoittuu joukko 
erilaisia liikennettä palvelevia yritystoimintoja (kuva 3.3). Lisäksi useiden viran-
omaistoimintojen voidaan katsoa liittyvän toiminnallisesti juuri satamiin. 
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Satamat Maaliikenne   

Rautatieliikenne   
Maantieliikenne   

Meriliikenne   

Varustamot   -   Satamat  
-   Agentit  
-   Satamaoperaattorit 
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-    
-   Huolinta  
-   Hinauspalvelut 
-   Varikko- ja depotoiminnot 
-   Logistiikan lisäarvopalvelut 
-   Luotsaus  
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  Rajavartiolaitos 
  Tulli

Satamasidonnainen teollisuus  

Alihankkijat   Alihankkijat Alihankkijat   
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Kuva 3.3. Tutkimuksen kohteena olevat yritykset ja organisaatiot. 

 
Yritysjoukon rajauksessa käytettiin hyväksi Tilastokeskuksen TOL 2002 toimiala-
luokitusta. Pääluokasta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne valittiin ne alatoi-
mialat, jotka nähtiin olennaisiksi satamien kautta kulkevaa liikennettä tarkastelta-
essa. Näitä alatoimialoja olivat: 
 

• Rautatieliikenne 
• Tieliikenteen tavarankuljetus 
• Meriliikenteen tavarankuljetus 
• Lastinkäsittely 
• Varastointi 
• Satamat 
• Muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva toiminta 
• Huolinta ja rahtaus 
• Muualla mainitsematon kuljetusvälitys. 
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Kyseisiin toimialoihin luokitellut yritystoimipaikat Kymenlaakson maakunnassa 
muodostivat (helmikuun 2006 tilanteen mukaan) tutkittavan pääjoukon. Tätä 
joukkoa täydennettiin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ), Yritystelen, sata-
mien sidosryhmätietokantojen ja erilaisten Internetin yrityshakupalvelujen (esi-
merkiksi Inoa) avulla. 
 
Satamien liikenteeseen osallistuvien yritysten ja näiden alihankkijoiden lisäksi 
tarkasteltiin vielä satamien toimintaan sidoksissa olevaa teollisuutta osana satami-
en toimintaympäristöä.  
 

3.2 Otanta 
 
Tilastokeskuksen sataman liikenteeseen liittyvien alatoimialojen ja muiden lähtei-
den perusteella valittu joukko koostui yhteensä 546 yritystoimipaikasta.  
 
Kaikista rajauksen perusteella valituista yrityksistä pyrittiin saamaan halutut tie-
dot. Poikkeuksen muodostivat 0–4 henkilöä työllistävät tieliikenteen tavarankulje-
tuksen yritystoimipaikat, joita oli yhteensä 286. Näiden osalta kysely postitettiin 
101 toimipaikkaan. Vastausten perusteella muodostettiin malli koskemaan kaikkia 
kyseisen ryhmän yritystoimipaikkoja. 
 

3.3 Kohdealueen rajaus 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan satamien aluetaloudellisia vaikutuksia vain siltä osin 
kuin ne rajautuvat Kymenlaakson maakuntaan. Joitakin maakunnan ulkopuolisia 
tekijöitä on huomioitu tutkimuksessa muun muassa yritystoimipaikkojen maakun-
nan ulkopuolisia sidoksia käsiteltäessä.  
 

3.4 Aluetaloudellisen vaikutuksen mittarit 
 
Tutkimuksessa selvitettiin satamien liikenteeseen liittyvien yritysten (suora vaiku-
tus) ja niiden alihankkijoiden (epäsuora vaikutus) sekä satamasidonnaisen teolli-
suuden aluetaloudellisia vaikutuksia. Keskeisimpänä vaikutuksena mitattiin toi-
minnan työllistävyyttä (henkilötyövuodet) ja vaikutusta yritysten tulonmuodostuk-
seen (liikevaihto). Lisäksi selvitettiin satamien vaikutusta alueen verotuloihin 
(palkkavero- ja yhteisöverokertymä). Satamiin liittyvän henkilöstön palkkasumma 
selvitettiin ja arvioitiin kulutuksen jäävää osuutta. Lisäksi tarkasteltiin yritysten 
investointeja, ostojen ja hankintojen määrää sekä hankintojen suuntautumista 
Kymenlaakson alueelle. 
 
Taulukkoon 3.1 on eritelty tutkimuksessa käytetyt aluetaloudellista vaikutusta ku-
vaavat mittarit ja jaettu ne suoriin ja välittömiin aluetaloudellisiin vaikutuksiin. 
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Taulukko 3.1. Aluetaloudellista vaikutusta kuvaavat mittarit. 

Mitattava asia Mittari Suora/epäsuora vaikutus 

työllisyys henkilötyövuosi (htv) 
suora (1-taso), epäsuora (2-
taso1 ja satamasidonnainen 
teollisuus) 

yritysten tulonmuodostus liikevaihto 
suora (1-taso), epäsuora (2-
taso1 ja satamasidonnainen 
teollisuus) 

alueen saamat verotulot palkkatuloveroverokertymä 
yhteisöverokertymä 

suora (1-taso), epäsuora (2-
taso1 ja satamasidonnainen 
teollisuus) 

palkkatulot  kulutukseen käytettävissä oleva 
osuus 

suora (1-taso), epäsuora (2-
taso1 ja satamasidonnainen 
teollisuus) 

yritysten investoinnit vuosittaiset investoinnit epäsuora (1 ja 2-taso1) 

yritysten ostot vuosittaiset ostot ja  
hankinnat epäsuora (1 ja 2-taso1) 

hankintojen suuntautuminen 
Kymenlaaksoon 

osuus hankinnoista eri hankinta-
ryhmissä epäsuora (1-taso) 

1 2-tasolla tarkoitetaan alihankkijaportaan yrityksiä. 

 
Yritystoimipaikkojen ostojen ja hankintojen suuntautumista Kymenlaakson tutkit-
tiin jakamalla ne neljään eri hankintaryhmään: koneet ja laitteet, infrastruktuuri, 
raaka-aineet sekä edellisiin kuulumattomat muut palvelut. 
 
Tutkimuksessa pyrittiin mahdollisimman kattavasti saamaan tiedot koko kohde-
ryhmästä. Tutkimuksen tulokset perustuvat kuitenkin pääasiassa yrityksiltä kerät-
tyyn aineistoon. Joissakin tapauksissa yritysaineistoon on jouduttu tekemään ta-
pauskohtaisia korjauksia tai arviointeja. 
 

3.5 Tiedonkeruu 
 
Yritystoimipaikka-aineiston keruu toteutettiin haastattelujen ja kyselyjen avulla. 
Tutkimuksen keskeinen aineisto perustuu yritystoimipaikkojen omaan arvioon 
kohdesatamien liikenteen osuudesta ja vaikutuksesta toimipaikan toimintaan (tu-
lonmuodostus, työllistävyys jne.). Tärkeimmät 30 satamaliikenteen kanssa tekemi-
sissä olevaa yritystä haastateltiin paikan päällä. Haastatteluun valittavan yrityksen 
merkittävyyttä osana satamien liikennettä arvioitiin työntekijämäärän, liikevaih-
don suuruuden ja yleisen merkityksen mukaan. Samalla pidettiin silmällä myös 
toimialajakauman edustavuutta.  
 
Lopuille yritystoimipaikoille tehtiin kysely. Pienille (0–4 henkilöä työllistäville) 
tieliikenteen tavarankuljetusyritystoimipaikoille tehtiin otanta, jossa 101 yritys-
toimipaikalle 286:sta tehtiin kysely.  
 
Kyselyssä ja haastatteluissa kysyttiin yrityksen merkittävimpiä alihankkijoita Ky-
menlaakson alueella. Saatujen vastausten perusteella valittiin 30 merkittävintä 
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alihankkijayritystä, jotka haastateltiin. Lopuille yritystoimipaikoille tehtiin kysely. 
Tiedot siis pyrittiin saamaan kaikista mainituista alihankintaportaan yrityksistä. 
Alihankkijoilta kerättiin samat tiedot kuin 1-tason yrityksiltä lukuun ottamatta ali-
hankintatietoja, koska koko tutkimuksen kohderyhmä oli rajattu sisältämään var-
sinaisia satamaliikenneyrityksiä ja heidän alihankkijoitaan. Satamasidonnaisen te-
ollisuuden osalta kerättiin tiedot liikevaihdosta, henkilöstömäärästä, henkilöstölle 
maksetuista palkoista sekä verokertymästä. 
 

3.6 Aineiston kattavuus 
 
Satamaliikenteen suoriin vaikutuksiin liittyvät yrityshaastattelut ja kyselyt suori-
tettiin pääosin huhti-kesäkuussa 2006. Kyselyjen jälkeen puuttuvien yritystoimi-
paikkojen tietoja kerättiin puhelinhaastatteluilla. Alihankkijahaastattelut ja 
-kyselyt tehtiin kesä-elokuussa. Kyselyn jälkeen puuttuvien yritystoimipaikkojen 
tietoja kerättiin niinikään puhelimitse syys-lokakuussa 2006. Toimipaikkoja kos-
kevat luvut ja tiedot sisältävät myös viranomaistoimipaikkojen tiedot, mikäli muu-
ta ei ole ilmoitettu. 
 
Satamien suoran aluetaloudellisen vaikutuksen tarkastelua varten saatiin tiedot 
kohdejoukon 251:ltä toimipaikalta. Tästä joukosta eriytettiin omaksi ryhmäkseen 
101 pientä (0–4 henkilöä työllistävää) tieliikenteen tavarankuljetusyritystä, joille 
suoritettiin otanta (taulukko 3.2.).  
 
Taulukko 3.2. 1-tason yritysaineiston kattavuus. 

 Pääkohdeyritykset 
Pienet tieliikenteen
tavarankuljetusyri-

tykset 
Yhteensä 

Toimipaikat joilta saa-
tu tietoja (ml. viran-
omaiset) 

222 29 251 

Toimipaikat joilta ei 
saatu tietoja 38 72 110 

Yhteensä 260 101 361 
 
Suoran vaikutuksen pääjoukon osalta tiedot kerättiin varsin kattavasti. Vastauksia 
saatiin 222 yritystoimipaikalta. Kun alkuperäisestä kohdejoukosta poistettiin lo-
pettaneet, ei-toimivat ja kohdejoukkoon kuulumattomat yritystoimipaikat, jäi tie-
toja lopulta saamatta 38 yritykseltä. Näistä 13 kieltäytyi vastaamasta ja 25 ei ta-
voitettu. Tutkimusaineistona käytettiin vastanneita toimipaikkoja, joita oli siis 
”pääkohdeyritysten” osalta 222 kappaletta. Puuttuvien yritysten tiedoista tehtiin 
arvio. 
 
Pienet tieliikenteen tavarankuljetusyritykset (0–4 henkilöä työllistävät) muodosti-
vat lukumääräisesti suuren joukon (286 kpl), josta suoritettiin 101 yrityksen otan-
ta. Vastauksia saatiin 29 yritykseltä. Vastausten perusteella arvioitiin, missä mää-
rin tämän toimialan ja kokoluokan toimipaikat osallistuvat satamien liikenteeseen. 
Puuttuvien toimipaikkatietojen (satamasidonnainen työllistävyys ja liikevaihto) 
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arvioimiseksi tehtiin malli, jonka lähdetietoina käytettiin Tilastokeskuksen toimi-
paikkatietoja helmikuun 2006 tilanteen mukaan. Henkilöstön lukumäärää koskeva 
tieto on vuodelta 2004, jossa ei tämän pienyritysjoukon yleisen työllisyyskehityk-
sen perusteella oletettu tapahtuneen olennaista muutosta. Kunkin yrityksen liike-
vaihdoksi annettiin yrityksen liikevaihtoluokan keskiarvo. Suurimmissa liikevaih-
toluokissa olevien yritysten liikevaihtoa tarkistettiin tapauskohtaisesti luokan ala-
rajan suuntaan. 
 
Satamien suoran vaikutuksen piirissä olevat yritykset ilmoittivat yli 520 yritystä 
tärkeimmiksi alihankkijoikseen. Kun useammin kuin kerran mainitut poistettiin, 
jäi varsinaiseksi alihankkijajoukoksi 298 yritystä. Näistä yrityksistä 165 eli 
57 prosenttia kuului 1-tason yrityksiin, eli kohderyhmän yritykset toimivat laajalti 
toistensa alihankkijoina. Nämä yritykset on huomioitu suoran vaikutuksen yhtey-
dessä, eikä niitä siten huomioida alihankkijayrityksiä koskevissa laskelmissa. Kun 
edellä mainitun ryhmän ulkopuolisten yritysten päällekkäisyydet poistettiin jäi vä-
lillistä vaikutusta osoittamaan 117 alihankkijayritystä. Tästä joukosta seitsemän 
kieltäytyi haastattelusta ja yhdeksää yritystä ei tavoitettu, joten tiedot saatiin lo-
pulta 101 yrityksestä. Myös epäsuorat vaikutukset sisältävät arvion vastaamatta 
jättäneistä yrityksistä sekä lisäksi otoksen ulkopuolista pienistä tieliikenteen tava-
rankuljetusyrityksistä. 
 
Taulukko 3.3. Alihankkijayritysaineiston (2-taso) kattavuus. 

 
Kysely- ja haastattelutiedot kerättiin standardoituun lomakkeeseen perustuen. 
Vastaajaksi pyrittiin saamaan toimipaikan tilanteen ja tarvittavat tiedot omaava 
johtotason henkilö. Tämän kaltaisella menetelmällä kerättyyn tietoon sisältyy aina 
jossain määrin vastaajan subjektiivisiin näkemyksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. 
Vastausten oikeellisuuden tasoa pyrittiin varmistamaan kyseisen toimipaikan mui-
ta tietoja tarkastelemalla, suhteuttamalla tietoja vastaaviin muihin yrityksiin ja 
varmistamalla tietoja tukeutuen muihin tietolähteisiin.  
 
Yritysten suhtautuminen tiedusteluihin oli pääosin positiivista, mutta osassa toi-
mipaikkoja tiettyjen tietojen ja arvioiden antaminen koettiin hankalana. Joillekin 
konserni- ja monitoimipaikkaisille yrityksille saattoi liikevaihtotiedon antaminen 
tai arviointi toimipaikkatasolla olla vaikeaa tai jopa kiellettyä. Näissä tapauksissa 
liikevaihto arvioitiin koko yrityksen liikevaihdosta suhteuttamalla toimipaikan 

Alihankkijayritysten mainintojen lukumäärä  522 
Joista yksittäisiä yrityksiä   298 
 
Näistä 298 yrityksestä 

- 1-tason yrityksiä  
(huomioitu suoran vaikutuksen yhteydessä) 165 

- varsinaisia alihankkijayrityksiä 117 
- kieltäytyneitä  7 
- tavoittamattomia 9 

 
                 Alihankkijayritysaineisto  101 yritystä 
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henkilöstömäärä koko yrityksen henkilöstöön. Henkilöstön palkkasummatietoja 
täydennettiin ammattiluokituksen mukaisilla ansiotiedoilla (Tilastokeskus) niiden 
yritysten osalta, joissa palkkatietoja ei kyetty antamaan. Satamien toimintaan osal-
listuvan henkilöstön määrän ja työpanoksen arviointi koettiin 1-tason yrityksissä 
pääsääntöisesti helpoksi. Sen sijaan työpanoksen jakautumisen eri toimintojen vä-
lille voi olettaa tehdyn varsin karkean arvion perusteella. Samaa voi sanoa Ky-
menlaaksoon suuntautuvien alihankintojen osuuksien arvioinnista eri hankinta-
ryhmissä61. Vaikka suurimalle osalle vastaajista maakuntaraja lienee kutakuinkin 
selvä, voi tämänkin tekijän hahmottaminen vaikuttaa osaltaan joihinkin vastauk-
siin. Tarkkojen vastausten antaminen edellyttäisi jokaisen toimipaikan ostores-
kontran läpikäyntiä ja toimittajayritysten toimipaikkojen sijainnin selvittämistä, 
mikä tässä yhteydessä ei ollut mahdollista. Alihankkijayrityksissä oli osittain vas-
taavia ongelmia. Lisäksi osalla alihankkijaporrasta, esimerkiksi laajan asiakas-
kunnan omaavilla yrityksillä, oli vaikeuksia arvioida, missä määrin heidän tulon-
muodostuksensa on sidoksissa satamaliikenteeseen osallistuviin asiakasyrityksiin. 
Edellä mainitut ongelmakohdat tulee huomioida erityisesti satamien epäsuoria 
vaikutuksia tulkittaessa. 

                                                 
61 koneet ja laitteet/infrastruktuuri/raaka-aineet ja tarvikkeet/muut palvelut 
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4 SATAMIEN LIIKENTEESEEN OSALLISTUVIEN YRITYSTOIMI-
PAIKKOJEN TOIMIALARAKENNE 

 
 
Seuraavassa tarkastellaan suoraan satamiin sidoksissa olevien yritysten toimiala-
rakennetta ja alueellista sijoittumista. Kappaleessa käsitellään lisäksi yritystoimi-
paikkojen lukumäärää ja tarkastellaan yritystoimipaikkojen kokoa liikevaihdolla 
ja henkilöstön määrällä mitattuna. Tarkastelu pitää sisällään yritysten lisäksi myös 
viranomaiset. Tekstissä ”yrityksillä” viitataan siis voittoa tavoittelevien organisaa-
tioiden lisäksi myös viranomaistoimijoihin. Epäsuoria vaikutuksia (alihankkijayri-
tykset ja satamasidonnainen teollisuus) käsitellään kappaleessa 5.2.   
 

4.1 Liikenteeseen osallistuvien yritystoimipaikkojen lukumäärä 
 
Kymenlaakson satamien liikenteeseen osallistuvilla yrityksillä on yhteensä 
232 toimipaikkaa, joista 180 osallistuu suoraan satamien liikenteeseen ja toimin-
toihin. Valtaosa toimipaikoista on pienehköjä yhden toimipaikan yrityksiä. Jou-
kossa on kuitenkin myös suuria yrityksiä, joista suurimpien toimipaikat lasketaan 
koko maassa kymmenissä. Valtakunnallisesti toimivien suurten yritysten päätoi-
mipaikat sijaitsivat pääsääntöisesti Kymenlaakson ulkopuolella, usein pääkaupun-
kiseudulla. Kuvasta 4.1 nähdään satamien liikenteeseen osallistuvien yritysten 
toimipaikkarakenne Kymenlaakson alueella. 
 

1 toimipaikka
83 %

3 toimipaikkaa
4 %

4 toimipaikkaa
1 % 7 toimipaikkaa

1 %

2 toimipaikkaa
11 %

 
Kuva 4.1. Satamien toimintaan osallistuvien yritysten toimipaikkarakenne Kymenlaaksossa 

(n=180).  
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4.2 Yritysten alueellinen sijoittuminen kuntatasolla 
 
Satamien toimintaan sidoksissa olevia yritystoimipaikkoja on yhdeksässä eri Ky-
menlaakson kunnassa. Kymenlaaksossa on kaiken kaikkiaan 12 kuntaa, joten alu-
eellisesti satamien vaikutus ulottuu käytännössä koko Kymenlaakson maakunnan 
alueelle. Yritykset ovat pääasiassa keskittyneet satamakuntiin, Haminaan ja Kot-
kaan. Satamakunnissa sijaitsevien toimipaikkojen osuus koko joukosta on 78 pro-
senttia. Maakunnan toiseksi suurimman kaupungin, Kouvolan, osuus tutkimukses-
sa mukana olleista yrityksistä on yhdeksän prosenttia. Kymenlaakson muista kun-
nista yrityksiä on mukana selvästi vähemmän. Kuvasta 4.2 ilmenee satamiin si-
doksissa olevien yritystoimipaikkojen määrä eri kunnissa. 
 

 
Kuva 4.2. Yritystoimipaikkojen sijainti kunnittain. 

 

4.3 Satamien liikenteessä mukana olevien yritysten pää- ja sivutoimialat 
 
Seuraavassa tarkastellaan satamien liikenteessä mukana olevien yritystoimipaik-
kojen päätoimialoja sekä yritysten oman ilmoituksen mukaan että Tilastokeskuk-
sen tietokannasta saatujen tietojen mukaan. Tilastokeskuksen mukainen päätoi-
miala on yrityksen virallisesti vahvistettu päätoimiala. 
 

4.3.1 Päätoimialat yritysten oman ilmoituksen mukaan 
 
Yritysten oman ilmoitusten mukainen päätoimialajoukko on hyvin kirjava. Yritys-
toimipaikat ilmoittivat peräti 60 erilaista päätoimialaa. Selvästi saman päätoi-
mialan alle kuuluvat erilaiset toimialat yhdistettiin samaksi toimialaksi. Kuvasta 
4.3 ilmenee, kuinka vastaukset jakautuivat. 
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Ahtaus 
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22 %

Logistiikka
8 %
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Muut
23 %
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2 %

Tieliikenteen 
tavarankuljetus

23 %

Lastinkäsittely
5 %

Viranomaiset
3 %

 
Kuva 4.3. Satamaliikenteeseen osallistuvien yritysten päätoimiala yrityksen oman ilmoituksen mu-
kaan (n=180). 

 
Tieliikenteen tavarankuljetus on selvästi useimmin mainittu päätoimiala. Sen il-
moitti päätoimialakseen 23 prosenttia toimipaikoista. Logistiikan, jonka kahdek-
san prosenttia vastaajista ilmoitti päätoimialakseen, ja tieliikenteen tavarankulje-
tusten raja on melko häilyvä, joten voitaneen mainita, että logistisia palveluja tar-
joavien yritysten osuus on yhteenlaskettuna selvästi suurempi kuin kuva 4.3 antaa 
ymmärtää. Nämä kaksi toimialaa yhteen niputettuna ovat 31 prosenttia ilmoite-
tuista päätoimialoista. Koska toimialoilla saattaa kuitenkin olla pieni merkitysero, 
ne päätettiin pitää tässä erillään.  
 
Huolinta on toiseksi eniten mainintoja saanut päätoimiala tieliikenteen tavarankul-
jetuksen jälkeen. Sen osuus on 22 prosenttia kaikista vastauksista. Edellä mainit-
tujen toimialojen lisäksi myös varastointi ilmoitettiin usein päätoimialaksi. Varas-
tointia harjoittavien yritysten osuus on 11 prosenttia. Muiden toimialojen osuus on 
huomattavasti pienempi. Vastausten suuren hajonnan vuoksi useat päätoimialat 
mainittiin vain kertaalleen. Ne päätoimialat, joista oli vain yksi tai kaksi mainintaa 
on yhdistetty ’Muut’ -päätoimialan alle. Liitteessä 1 on lueteltu kaikki päätoi-
mialat, jotka mainittiin vastauksissa.  
 

4.3.2 Tilastokeskuksen luokituksen mukaiset viralliset päätoimialat 
 
Yritysten itsensä ilmoittamien päätoimialojen suuren hajonnan vuoksi katsottiin 
aiheelliseksi selvittää myös yritysten Tilastokeskuksen tietokannasta löytyvät pää-
toimialat. Yritysten itsensä ilmoittamat päätoimialat poikkeavatkin jonkin verran 
Tilastokeskuksen mukaisesta luokituksesta. Huolinnan (Tilastokeskuksen luoki-
tuksessa Huolinta ja rahtaus) sekä tieliikenteen tavarankuljetuksen osuus on sel-
västi suurempi kuin yrityksen itsensä ilmoittamissa päätoimialoissa. Nämä kaksi 
toimialaa yhdessä kattavat noin 66 prosenttia koko päätoimialajoukosta.  
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Kuva 4.4. Satamaliikenteeseen osallistuvien yritysten päätoimialat Tilastokeskuksen luokituksen 
mukaan (n=180). 

 
Varastoinnin osuus on yhdeksän prosenttia, samoin kuin lastinkäsittelyn. Kohta 
’Muut’ pitää sisällään ne toimialat, jotka ovat enintään kahden yrityksen virallinen 
päätoimiala. Tilastokeskuksen luokituksen mukainen jakauma  päätoimialoista on 
esitetty kuvassa 4.4. 
 

4.3.3 Päätoimialat eri satamissa 
 
Edellä on esitetty päätoimialojen jakautuminen satamaliikenteeseen osallistuvien 
yritystoimipaikkojen kesken. Kuvassa 4.5 on tarkasteltu yritysten päätoimialoja 
Haminan ja Kotkan satamissa erikseen sen mukaan, miten yritykset katsoivat ole-
vansa satamiin sidoksissa. Haminan satamaan liikenteeseen osallistuvia toimi-
paikkoja on yhteensä 133 ja Kotkassa vastaavasti 163. Toimialarakenteessa ei ole 
satamien välillä merkittäviä eroja.   
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Kuva 4.5. Päätoimialat Kymenlaakson satamien liikenteessä yritysten oman ilmoituksen mukaan. 
 

4.3.4 Sivutoimialat 
 
Yritysten sivutoimialat ovat yhtä keskittyneitä kuin päätoimialatkin. Eniten mai-
nintoja sai varastointi ja/tai terminaalitoiminta, jonka lähes kolmannes yrityksistä 
ilmoitti sivutoimialakseen. Myös maantiekuljetukset satamaan tai satamasta sekä 
huolinta ilmoitettiin usein sivutoimialoiksi. Nämä kolme sivutoimialaa muodosta-
vat yhteensä 85 prosenttia kaikista sivutoimialoista. Muita toimialoja mainittiin 
selvästi vähemmän. Hinaus ja jäänmurto oli ainoa toimiala, jota ei yksikään yri-
tystoimipaikoista ilmoittanut sivutoimialakseen. Kuvasta 4.6 käy ilmi sivutoi-
mialojen jakautuminen. 
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Kuva 4.6. Satamien liikenteeseen osallistuvien yritysten ilmoittamien sivutoimialojen jakautuminen 

(n=180).  
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4.4 Yritysten koko  
 
Seuraavassa tarkastellaan Kymenlaakson satamien liikenteeseen osallistuvien yri-
tystoimipaikkojen kokoa sekä henkilöstön määrällä että toimipaikan liikevaihdolla 
mitattuna.   
 

4.4.1 Yritystoimipaikkojen määrä eri liikevaihtoluokissa 
 
Suurin osa satamien liikenteeseen osallistuvista yritystoimipaikoista sijoittuu Ti-
lastokeskuksen liikevaihdon luokittelussa asteikon keskialueelle. Liikevaihdolla 
mitattuna tämä tarkoittaa, että noin 44 prosenttia yrityksistä on ilmoittanut liike-
vaihdokseen 1–10 miljoonaa euroa. Merkillepantavaa on, että mukana olleiden 
liikevaihdoltaan suurten yritystoimipaikkojen lukumäärä on melko vähäinen. Ky-
menlaaksossa toimii toki liikevaihdoltaan suuria (liikevaihto yli 20 miljoonaa eu-
roa) yrityksiä, mutta tarkastelussa ovat mukana tutkimuksen rajauksen mukaisesti 
nimenomaan Kymenlaakson alueella sijaitsevat toimipaikat liikenteen toimialalla. 
Toisaalta myös liikevaihdoltaan kaikkein pienimpien yritystoimipaikkojen osuus 
on melko alhainen, mikä johtuu pääosin siitä, ettei tässä ole huomioitu otoksen ul-
kopuolisia pieniä tavarankuljetusyrityksiä. 
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Kuva 4.7. Satamaliikenteeseen osallistuvien yritystoimipaikkojen liikevaihdon jakaantuminen lii-

kevaihtoluokkiin.  
 
Kuvasta 4.7 nähdään suoraan satamiin sidoksissa olevien yritystoimipaikkojen 
määrä eri liikevaihtoväleissä. Pystyakselilla on yritystoimipaikkojen määrä ja 
vaaka-akselilla se liikevaihtoväli, jonka sisälle toimipaikkojen liikevaihto kuuluu. 
Kuvan liikevaihtoluokat ovat Tilastokeskuksen luokittelun mukaiset. Toimipai-
koista 19 prosenttia kuuluu kahteen pienimpään liikevaihdon luokkaan ja lähes 
12 prosenttia kahteen suurimpaan liikevaihdon luokkaan. 
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4.4.2 Henkilöstön määrä eri liikevaihtoluokissa 
 
Tarkasteltaessa henkilöstön määrää eri liikevaihtoluokissa voidaan odotetusti to-
deta, että liikevaihdoltaan suurimmat yritykset ovat myös eniten työllistäviä. Lii-
kevaihdoltaan suurimmat yritykset (liikevaihto yli 20 miljoonaa euroa), joita on 
ainoastaan viisi prosenttia satamien liikenteeseen osallistuvista yritystoimipaikois-
ta, työllistävät peräti 34 prosenttia yhteenlasketusta henkilöstön määrästä. Vastaa-
vasti neljä pienintä liikevaihtoluokkaa, joihin kuuluu yli 60 prosenttia kaikista sa-
tamien liikenteeseen osallistuvista toimipaikoista, työllistävät ainoastaan noin 
18 prosenttia kaikista työllisistä.  
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Kuva 4.8. Satamaliikenteeseen osallistuvien yritystoimipaikkojen henkilöstön yhteenlaskettu mää-

rä eri liikevaihtoluokissa. Kuvasta tulee huomioida, että koko henkilöstö ei osallistu sa-
tamiin liittyviin toimintoihin.  

 
Kuvasta 4.8 ilmenee kaikkien tiettyyn liikevaihtoväliin kuuluvien yritystoimi-
paikkojen yhteenlaskettu henkilöstön määrä Tilastokeskuksen luokittelun mukai-
sesti.  
 

4.4.3 Toimialojen koko 
 
Edellä on tarkasteltu yritystoimipaikkojen ja henkilöstön määriä eri liikevaihto-
luokissa. Jotta yritysten toimialarakenteesta saataisiin perusteellinen kuva, seuraa-
vassa tarkastellaan näiden lisäksi myös henkilöstön määrää toimialoittain.  
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Kuva 4.9. Satamaliikenteeseen osallistuvien yritystoimipaikkojen henkilöstön kokonaismäärä toi-

mialoittain. Kuvasta tulee huomioida, että koko henkilöstö ei osallistu satamiin liitty-
viin toimintoihin. 

 
Henkilöstön määrää toimialoittain on tarkasteltu kuvassa 4.9. Luokitus perustuu 
Tilastokeskuksen mukaiseen toimialaluokitukseen. Kymenlaakson satamien lii-
kenteeseen sidoksissa olevilla toimialoilla lastinkäsittely työllistää odotetusti eni-
ten henkilöstöä. Lastinkäsittely yhdessä huolinnan ja rahtauksen sekä tieliikenteen 
tavarankuljetuksen toimialojen kanssa työllistää yli 70 prosenttia kaikkien satama-
liikenteeseen osallistuvien toimipaikkojen henkilöstömäärästä. 
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5 KYMENLAAKSON SATAMIEN SUORAT JA EPÄSUORAT ALUE-
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 

 

5.1 Kymenlaakson satamien suorat vaikutukset 

5.1.1 Kymenlaakson satamien liikenteen yhteenlasketut kokonaisvaikutuk-
set 

 
Kymenlaakson satamien liikenteeseen osallistui vuonna 2005 yhteensä 180 yritys-
toimipaikkaa. Näiden yritystoimipaikkojen liikevaihto oli yhteensä noin 
855 miljoonaa euroa, josta satamasidonnaisen liikevaihdon osuus oli noin 
571 miljoonaa euroa.  
 
Nämä satamiin sidoksissa olevat yritykset työllistivät yhteensä noin 5 110 henki-
löä vuonna 2005, joista 3 361 henkilöä työskenteli satamiin liittyvissä toiminnois-
sa. Vuonna 2005 satamaliikenteeseen osallistuvien yritysten maksuun pannut yh-
teisöverot olivat yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa62.  
 
Kaikki kyselyihin ja haastatteluihin osallistuneet yritykset eivät voineet tai halun-
neet ilmoittaa yritystoimipaikkansa liikevaihtoa. Näiden yritysten liikevaihto arvi-
oitiin. Tällaisia yrityksiä oli yhteensä 25 kappaletta. Myös niiden yritysten liike-
vaihto, jotka eivät osallistuneet kyselyihin, arvioitiin. Tällaisia yrityksiä oli yh-
teensä 39. Näiden yritysten satamiin sidoksissa oleva henkilöstön määrä arvioitiin 
myös. Arviointiin käytettiin kolmea eri menetelmää sen mukaan, mikä katsottiin 
kyseisen yrityksen osalta parhaaksi arviointitavaksi. Arviointimenetelmiä olivat: 
a) arviointi Tilastokeskuksen ilmoittaman liikevaihtoluokan keskivälin perusteella 
(47 yritystä), b) arviointi yrityksen ilmoittaman päätoimialan muiden saman ko-
koisten yritysten keskimääräisen liikevaihdon mukaan (kahdeksan yritystä), ja 
c) arviointi konsernin liikevaihdon ja yritystoimipaikan henkilöstömäärän avulla 
(kahdeksan yritystä). Tutkimukseen osallistumattomien yritysten henkilöstömäärä 
saatiin Tilastokeskuksen aineistosta. Henkilöstön työpanos laskettiin henkilötyö-
vuosissa, joka saatiin suhteuttamalla osa-aikaiset työntekijät kokopäiväisiksi, jol-
loin esimerkiksi kaksi puoli vuotta kokopäiväisesti työskennellyttä henkilöä muo-
dostivat yhdessä yhden henkilötyövuoden. Toisaalta ylityöt nostivat henkilöstön 
työpanosta, joten eräissä tapauksissa henkilöstön työpanos saattoi myös olla suu-
rempi kuin yritystoimipaikan henkilöstön määrä. Kaikki yritykset eivät voineet tai 
halunneet ilmoittaa henkilöstölle maksettua palkkasummaa. Puuttuvia tietoja täy-
dennettiin Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukaisen ansio- ja lukumäärätie-
tojen avulla. Tällaisia yrityksiä oli yhteensä 80. 
 
 

                                                 
62 Luvussa 5 käsiteltävät maksuun pannut yhteisöverotiedot perustuvat Verohallinnolta saatuihin  
yrityskohtaisiin tietoihin. 
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5.1.2 Haminan sataman liikenteeseen liittyvät taloudelliset tunnusluvut 
 
Haminan sataman liikenteeseen suoraan sidoksissa olevia yritystoimipaikkoja on 
arviolta yhteensä 13363. Näistä valtaosa eli 121 toimipaikkaa ovat sellaisia, joilla 
on toimintaa myös Kotkan satamaan liittyen. Yritysjoukon 180 toimipaikasta 47 
ei ole sidoksissa Haminan satamaan. Kyselyissä ja haastatteluissa kerättyjen tieto-
jen lisäksi Haminan satamaan liittyvissä taloudellisissa tunnusluvuissa on myös 
huomioitu sekä otantaan perustuvat että kyselyyn osallistumattomien yritysten lu-
vut. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi yritysjoukon Haminan satamaan liit-
tyviä taloudellisia tunnuslukuja. 
 
Haminan sataman liikenteeseen liittyvien liiketoimintojen osuus koko yrityk-
sen liikevaihdosta 

Tutkimusjoukon yritysten liikevaihdosta noin 25 prosenttia muodostui yritystoi-
mipaikkojen Haminan satamaan liittyvistä toiminnoista. Euromääräisesti tämä oli 
noin 211 miljoonaa euroa. Haminan sataman liikenteeseen liittyvien yritysten 
maksuunpannut yhteisöverot Kymenlaaksossa vuonna 2005 olivat yhteensä noin 
2,2 miljoonaa euroa.  
 

Merikuljetukset 
11 %

Tieliikenteen 
tavarakuljetus 

9 %

Varastointi 
21 %

Muut
25 %

Huolinta 
5 %

Ahtaus 
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Kuva 5.1. Yritystoimipaikkojen Haminan satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon jakautumi-

nen päätoimialoittain toimipaikkojen oman ilmoituksen mukaan (kokonaisliikevaih-
to=211 miljoonaa euroa).   

 
Haminan satamaan sidoksissa oli eniten logistiikan alaan kuuluvien yritysten lii-
kevaihto. Näiden yritysten osuus Haminan satamaan sidoksissa olevien yritysten 
liikevaihdosta oli 27 prosenttia eli  noin 61 miljoonaa euroa. Varastointiyritysten 
osuus Haminan satamaan sidoksissa olevien yritysten liikevaihdosta oli 21 pro-
senttia eli noin 46 miljoonaa euroa. Merikuljetuksen päätoimialakseen ilmoitta-
neiden yritysten osuus Haminan satamaan sidoksissa olevien yritysten liikevaih-
dosta oli 11 prosenttia eli noin 20 miljoonaa euroa.  
                                                 
63 Määrä ei sisällä otannan ulkopuolelle jääneitä ja vastaamatta jättäneitä 0–4 työllistävien tielii-
kenteen tavaranliikenteenkuljetusyrityksiä 
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Henkilöstön määrä Haminan satamaan liittyvissä liiketoiminnoissa 
Haminan satamaan liittyvät toiminnot työllistivät suoraan yhteensä noin 
1 423 henkilöä satamaan sidoksissa olevissa yrityksissä vuonna 2005. Tämä on 
noin 28 prosenttia kohdejoukon yritysten henkilöstömäärästä. Ahtaus, varastointi 
ja tieliikenteen tavarankuljetus työllistivät eniten Haminan satamaan liittyvissä 
toiminnoissa. Ahtaus on näistä suurin, sillä 28 prosenttia henkilöstöstä työskente-
lee ahtaustehtävissä. Varastoinnin osuus on 24 prosenttia ja tieliikenteen tavaran-
kuljetusten osuus 23 prosenttia. Yhdessä nämä muodostavat 75 prosenttia Hami-
nan satamaan sidoksissa olevien liiketoimintojen henkilöstömäärästä. Taulukossa 
5.1 on esitetty henkilöstömäärän jakaantuminen toimialoittain.  
 
Taulukko 5.1. Henkilöstön määrä Haminan satamaan liittyvissä  toiminnoissa. 

 Henkilöstön yhteen-
laskettu määrä % 

Ahtaus 415 29 
Varastointi 323 23 
Tieliikenteen tavarankuljetus 321 23 
Muut 154 11 
Huolinta 142 10 
Merikuljetukset  21 2 
Rautatiekuljetukset  15 1 
Varikkotoiminta  15 1 
Laivanselvitys   10 0,5 
Hinaus  7 0,5 
Yhteensä 1 423 100 

 
Haminan satamaan liittyvissä toiminnoissa työskentelevien henkilöiden palk-
kasummakertymä oli vuonna 2005 yhteensä noin 59,4 miljoonaa euroa, joka on 
noin 30 prosenttia kaikkien kohdejoukkoon kuuluneiden yritysten palkkasumma-
kertymästä. 
 
Palkkaverokertymä ja kulutukseen käytettävissä oleva osuus 

Haminan satamaan liittyvä palkkaverokertymä on yhteensä noin 14,0 miljoonaa 
euroa, josta kunnallisveron osuus on noin 7,0 miljoonaa euroa. Verotulot on las-
kettu keskituloisen kymenlaaksolaisen esimerkkihenkilön vuosiansioiden perus-
teella. Esimerkkihenkilön vuosituloksi on tässä oletettu 31 492 euroa64. Palkkave-
rokertymän jakautuminen on esitetty taulukossa 5.2. 
 

                                                 
64 Veronmaksajain keskusliitto/Minna Punakallio, 24.10.2006 
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Taulukko 5.2. Palkkaverokertymä Haminan satamaan liittyvissä toiminnoissa. 

 Palkkaverokertymä 
(€) 

Valtionverokertymä 3 519 079 
Kunnallisverokertymä 6 969 854 
Seurakuntien verokertymä    490 935 
Muut (eläke- ja sotumaksut) 3 026 721 
Verot ja maksut yhteensä 14 006 589 

 
Kulutukseen jää verojen ja muiden maksujen jälkeen yhteensä noin 30,8 miljoo-
naa euroa eli noin 21 650 euroa vuodessa / palkansaaja. Koska säästämisaste oli 
vuonna 2005 lievästi negatiivinen, säästämistä ei ole huomioitu laskelmissa.  
 

5.1.3 Kotkan satamaan liittyvät taloudelliset tunnusluvut 
 
Kotkan satamaan suoraan sidoksissa olevia toimipaikkoja on yhteensä 163. Näistä 
valtaosa eli 120 yritystä on sellaisia, joilla on toimintaa myös Haminan satamaan 
liittyen. Yritysjoukon 180 yrityksestä 17 ei ole sidoksissa Kotkan satamaan. Kyse-
lyissä ja haastatteluissa kerättyjen tietojen lisäksi Kotkaan liittyvissä taloudellisis-
sa tunnusluvuissa on myös huomioitu sekä otantaan perustuvat että kyselyyn osal-
listumattomien yritysten luvut. Seuraavassa käydään tarkemmin läpi yritysjoukon 
Kotkan satamaan liittyviä taloudellisia tunnuslukuja. 
 
Kotkan satamaan liittyvien liiketoimintojen osuus koko yrityksen liikevaih-
dosta 
Tutkimusjoukon yritysten liikevaihdosta noin 43 prosenttia eli 360 miljoonaa eu-
roa muodostui yritystoimipaikkojen Kotkan satamaan liittyvistä toiminnoista. 
Kotkan sataman liikenteeseen liittyvien yritysten maksuunpannut yhteisöverot 
Kymenlaaksossa vuonna 2005 olivat yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa. 
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Kuva 5.2. Yritystoimipaikkojen Kotkan satamaan liittyvien toimintojen liikevaihdon jakaantuminen 

päätoimialoittain toimipaikkojen oman ilmoituksen mukaan (kokonaisliikevaih-
to=360 miljoonaa euroa). 

 
Kotkan satamaan olivat eniten sidoksissa logistiikan päätoimialakseen ilmoitta-
neet yritykset, joiden osuus Kotkan satamaan liittyvästä liikevaihdosta oli 26 pro-
senttia eli 90 miljoonaa euroa. Huolintaa harjoittavien yritysten osuus Kotkan sa-
tamaan sidoksissa olevasta liikevaihdosta oli 19 prosenttia eli noin 69 miljoonaa 
euroa. Varastoinnin päätoimialakseen ilmoittaneiden yritysten osuus taas oli 
13 prosenttia eli noin 48 miljoonaa euroa. 
 
Henkilöstön määrä Kotkan satamaan liittyvissä liiketoiminnoissa 
Kotkan satamaan liittyvät toiminnot työllistivät suoraan yhteensä 1 938 henkilöä 
vuonna 2005. Tämä on noin 38 prosenttia kohdejoukon yritysten henkilöstömää-
rästä. Kuten Haminan satamassakin, ahtaus, varastointi ja tieliikenteen tavarankul-
jetus työllistivät eniten Kotkan satamaan liittyvissä toiminnoissa. Näistä ahtaus 
työllisti selkeästi eniten, sillä 33 prosenttia Kotkan satamaan liittyvien liiketoimin-
tojen työpaikoista on ahtauksen päätoimialakseen ilmoittaneissa yrityksissä. Va-
rastoinnin osuus on 23 prosenttia ja tieliikenteen tavarankuljetusten osuus 14 pro-
senttia. Yhdessä nämä muodostavat 70 prosenttia Kotkan satamaan sidoksissa 
olevista työpaikoista. Taulukossa 5.3 on esitetty henkilöstömäärän jakaantuminen 
toimialoille. 
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 Taulukko 5.3. Henkilöstön määrä eri tehtävissä Kotkan sataman  toiminnoissa. 

 Henkilöstön yhteen-
laskettu määrä % 

Ahtaus 665 34 
Varastointi 458 24 
Tieliikenteen tavarankuljetus 269 14 
Huolinta 224 11 
Muut 179  9 
Merikuljetukset  53  3 
Varikkotoiminta  32  2 
Rautatiekuljetukset  30 1,5 
Laivanselvitys  18 1 
Hinaus  10  0,5 
Yhteensä 1 938 100 

 
Kotkan satamaan liittyvissä toiminnoissa työskentelevien henkilöiden palk-
kasummakertymä oli vuonna 2005 yhteensä noin 81,5 miljoonaa euroa, joka on 
noin 42 prosenttia kohdejoukkoon kuuluvien yritysten palkkasummakertymästä. 
 
Palkkaverokertymä ja kulutukseen käytettävissä oleva osuus 

Kotkan satamaan liittyvä palkkaverokertymä on yhteensä noin 19,1 miljoonaa eu-
roa, josta kunnallisveron osuus on noin 9,5 miljoonaa euroa. Verotulot on laskettu 
keskituloisen kymenlaaksolaisen esimerkkihenkilön vuosiansioiden perusteella. 
Esimerkkihenkilön vuosituloksi on tässä oletettu 31 492 euroa65. Palkkaveroker-
tymän jakautuminen on esitetty seuraavassa taulukossa. 
 
Taulukko 5.4. Palkkaverokertymä Kotkan satamaan liittyvissä toiminnoissa. 

 Palkkaverokertymä 
(€) 

Valtionverokertymä 4 792 303 
Kunnallisverokertymä 9 491 589 
Seurakuntien verokertymä   668 558 
Muut (eläke- ja sotumaksut) 4 121 807 
Verot ja maksut yhteensä 19 074 258 

 
Kulutukseen jää verojen ja muiden maksujen jälkeen yhteensä noin 42,0 miljoo-
naa euroa eli noin 21 650 euroa vuodessa / palkansaaja. 
 

5.2 Kymenlaakson satamiin liittyvät epäsuorat vaikutukset 
 
Satamien epäsuorat vaikutukset kohdistuvat niihin yrityksiin, jotka toimivat tava-
ran kuljetuksessa ja logistisissa palveluissa toimivien yritysten alihankkijoina ja 
tavarantoimittajina maakunnassa. Lisäksi epäsuorat vaikutukset kohdistuvat sata-
masidonnaiseen teollisuuteen, jota kokonaisuutta käsitellään yksityiskohtaisem-
min kappaleessa 5.3. Ensin mainittu alihankkijoiden ja tavarantoimittajien muo-

                                                 
65 Veronmaksajain keskusliitto/Minna Punakallio, 24.10.2006 
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dostama yritysjoukko on lukumääräisesti suuri ja rakenteeltaan suhteellisen hete-
rogeeninen ryhmä eri toimialojen yrityksiä. Varsinaisesti suurimman alihankkija-
ryhmän muodostavat kuljetus- ja logistiikka-alan palveluyritykset eli sama yritys-
ryhmä, jota on edellä kappaleessa 5.1 kuvattu66. Tämä kertoo osaltaan alan verkot-
tuneesta luonteesta ja yritysten laajoista keskinäisistä sidoksista. Epäsuorien vai-
kutusten tarkastelussa tämä ryhmä kuitenkin jätetään kokonaan huomioimatta vai-
kutusten virheellisen kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi. 
 

5.2.1 Epäsuorien vaikutusten laskentatavasta 
 
Satamien synnyttämien epäsuorien vaikutusten laskentatapa on yhdistelmä ”mak-
rotaloudellista” tarkastelua ja yritysten sekä alihankkijoiden antamia tietoja liike-
toiminnastaan. Makrotaloudellinen tarkastelutapa on merkinnyt sitä, että perus-
joukon yrityksiltä (suoran vaikutuksen piiriin kuuluvat logistiikkayritykset) kerät-
tyjä investointi- ja hankintatietoja on käytetty hyväksi euromääräisen kokonais-
hankintavolyymin arvioimisessa. Kokonaisvolyymistä on tämän jälkeen laskettu 
perusjoukon yritysten ja alihankintayritysten antamien tietojen perusteella se suh-
teellinen osa, joka liittyy Kymenlaakson satamiin liittyvään toimintaan. Hankinto-
jen kokonaisvolyymi on suhteutettu satamiin liittyväksi hankintavolyymiksi yri-
tysten liikevaihdon perusteella sen mukaan, kuinka suuri osuus yritysten liike-
vaihdosta on sidoksissa satamien toimintaan. 
 
Jäljelle jäävästä hankintavolyymistä on arvioitu Kymenlaakson maakuntaan koh-
distuva volyymi yritysten antamien tietojen perusteella. Saadusta hankintavolyy-
mistä on edelleen poistettu päällekkäisen laskemisen välttämiseksi osuus, jonka 
on arvioitu kohdistuvan perusjoukon yritysten välille eli suoran vaikutuksen yh-
teydessä esille tulleisiin toimintoihin. 
 
Jäljelle jäävän hankintavolyymin kohdentaminen alueellisesti (kuntatasolla) ja eri 
toimialoille on tehty 180 perusjoukon yrityksen ja 101 alihankintayrityksen anta-
mien yksityiskohtaisten tietojen perusteella. Hankintojen ja ostojen on oletettu 
kohdentuvan alueellisesti ja rakenteellisesti pääosin samalla tavalla kuin tämän 
yritysjoukon vaikutusten. Tapauskohtaisesti aineistoon on tehty myös pienempiä 
korjauksia ja lisäarviointeja. 
 
Lisäksi epäsuorien vaikutusten osalta on erikseen tehty laskentamalli, joka kattaa 
otoksen ulkopuolelle jääneet 0–4 henkilöä työllistävät tieliikenteen tavarankulje-
tusyritykset. Laskentamalli perustuu otosyritysten ja näiden alihankkijoiden anta-
miin tietoihin laajennettuna pienten tieliikenteen tavarankuljetusyritysten koko 
joukkoon maakunnassa.  
 

                                                 
66 Suorien vaikutusten piiriin kuuluvien yritysten ilmoittamasta kokonaisalihankkijajoukosta noin 
60 prosenttia oli samoja suorien vaikutusten piiriin kuuluvia yrityksiä eli yritysryhmä nimesi ali-
hankkijoikseen pääosin toisiaan. 
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Kokonaisuutena makrotaloudellisen tarkastelutavan yhdistäminen yrityksiltä saa-
tuihin tietoihin on mahdollistanut puutteellisista hankintatiedoista ja yritysvasta-
uksista huolimatta kattavan epäsuorien vaikutusten arvioinnin. 
 

5.2.2 Satamien synnyttämät epäsuorat kokonaisvaikutukset 
 
Vaikutusarvioinnin perusteella voidaan satamien toiminnan arvioida kokonaisuu-
dessaan heijastuvan maakunnassa epäsuorasti noin 25067 liikennesektorin ulko-
puolisen yrityksen toimintaan yritysten saamien tulojen, työllisyyden ja palkkatu-
lojen muodossa. 
 
Satamien toiminta luo tuloja maakunnan alihankinta- ja palveluyrityksille epäsuo-
rasti yhteensä 194 miljoonaa euroa. Tämä on noin 52 prosenttia satamayritysten 
(1. tason yritysjoukko) arvioiduista kokonaishankintojen ja -investointien volyy-
mistä (375 miljoonaa euroa). Vaikutukset painottuvat satamakaupunkeihin Hami-
naan ja Kotkaan. Haminassa fyysisesti sijaitsevien toimipaikkojen osuus tulovai-
kutuksesta on noin 38 miljoonaa ja Kotkassa sijaitsevien yritysten noin 136 mil-
joonaa euroa.  
 
Vaikutusten toimialajakauma on hyvin heterogeeninen. Yritysjoukko käsittää ra-
kentamisen, energia-alan, teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä eri palvelu-
alojen yrityksiä. Eri luokituksellisia toimialoja on edustettuna useita kymmeniä. 
Eri alojen esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa maanrakennus, jätehuolto, 
henkilöstövuokraus, raskaan kuljetuskaluston myynti ja korjaus, ratojen kunnos-
sapito, rakennustarvikkeiden myynti, vakuuttaminen, tilintarkastuspalvelut, säh-
kön jakelu, vartiointi ja polttoaineen vähittäismyynti. Toimialojen jakauma kuvas-
taa ostojen ulottumista hyvin laajalle aluetalouden eri sektoreille, joilla ei välttä-
mättä ole suoraan mitään tekemistä varsinaisten kuljetusten tai niitä tukevien lo-
gististen palveluiden kanssa. 
 
Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat tulovaikutukset kohdistuvat rakentami-
seen, jossa vaikutukset ovat yhteensä 80 miljoonaa euroa. Palveluihin kohdistuva 
vaikutus on 45 miljoonaa, tukku- ja vähittäiskauppaan 29 miljoonaa, energia- ja 
vesihuoltoon 23 miljoonaa ja teollisuuteen 17 miljoonaa euroa. 
 
Satamien toiminnan seurauksena syntyvät epäsuorat työllisyysvaikutukset ovat 
yhteensä 846 työpaikkaa. Tästä määrästä Haminassa fyysisesti sijaitsevien toimi-
paikkojen osuus on 170 ja Kotkassa 567 työpaikkaa. Toimialoittain tarkasteltuna 
puolet työpaikoista on palvelualojen työpaikkoja (427 työpaikkaa). Rakentami-

                                                 
67 Arviolta noin 250 sellaista yritystä, joihin kohdistuva vaikutus on järkevästi mitattavissa. Tark-
kaa rajaa alihankkijoiden koolle ei tutkimuksessa asetettu, mutta näiden yritysten osalta voidaan 
puhua ainakin 0,1 henkilötyövuoden vaikutuksesta työllisyyteen tai 5000 euron liikevaihdosta. 
Vastaavasti skaalan yläpäässä olevilla yrityksillä vaikutus työllisyyteen on useita kymmeniä henki-
lötyövuosia ja vaikutus liikevaihtoon samoin kymmeniä miljoonia euroja. 
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seen kohdistuvat työllisyysvaikutukset ovat 167 työpaikkaa, tukku- ja vähittäis-
kauppaan 130, teollisuuteen 101 sekä energia- ja vesihuoltoon 21 työpaikkaa.  
 
Epäsuorasti satamien toiminnan kautta työllistyvien työntekijöiden palkkasumma-
kertymä on yhteensä noin 25,6 miljoonaa euroa. Tästä määrästä kulutukseen käy-
tettävissä olevat tulot ovat noin 17,6 miljoonaa euroa. Kulutuksen kautta syntyy 
myös edelleen epäsuoria työllisyysvaikutuksia, joita ei tässä tutkimuksessa ole 
erikseen selvitetty. 
 
Haminan satamaan liittyvän toiminnan epäsuorat vaikutukset alihankkijayritysten 
tuloihin ovat yhteensä 79 miljoonaa euroa. Vaikutukset työllisyyteen ovat puoles-
taan 397 työpaikkaa. Sataman toiminnan kautta työllistyneiden työntekijöiden 
palkkasummakertymäksi muodostuu noin 11,4 miljoonaa euroa, josta kulutukseen 
käytettävissä oleva osuus on arviolta 7,9 miljoonaa euroa. 
 
Kotkan satamaan liittyvän toiminnan epäsuorat tulovaikutukset ovat puolestaan 
115 miljoonaa euroa. Työllisyyden osalta vaikutukset ovat 449 työpaikkaa. Sata-
man toiminnoissa työllistyvien työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma on 
noin 14,2 miljoonaa euroa, josta kulutukseen käytettävissä oleva osuus on arviolta 
noin 9,7 miljoonaa euroa. 
 
Edellä esitettyjä tuloksia tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että tässä 
tutkimuksessa on analysoitu ainoastaan alihankintaketjun ensimmäistä porrasta. 
Todellisuudessa epäsuorat vaikutukset ulottuvat yritysten välisten hankintaketju-
jen sekä työntekijöiden kulutuskysynnän myötä usealle eri portaalle. Maantieteel-
lisesti vaikutukset laajenevat samalla koko Suomeen sekä lopulta myös Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Merkittävä osa transitoliikenteen vaikutuksista kohdentuu 
suoraan Suomen rajojen ulkopuolelle. On myös huomioitava, että ensimmäisestä 
alihankkijaportaasta on jätetty huomioitta Kymenlaakson ulkopuolella sijaitsevat 
toimipaikat, jotka osaltaan käyttävät edelleen omina alihankkijoinaan Kymenlaak-
son alueella sijaitsevia yrityksiä. 
 

5.3 Satamasidonnaisen teollisuuden vaikutukset 
 
Eräs keskeisiä satamien epäsuoria vaikutuksia on teollisuuden sijoittuminen sata-
miin tai niiden välittömään yhteyteen. Tässä tutkimuksessa satamasidonnaiseksi 
teollisuudeksi määriteltiin satama-alueen sisällä oleva teollisuus, satama-alueen 
välittömässä läheisyydessä oleva teollisuus, joka käyttää satamaa vienti- tai tuon-
tikuljetuksissa sekä tuotantolaitokset, joilla on oma laituri satama-alueella tai teol-
lisuussatama. Satamasidonnaiset teollisuusyritykset ovat integroituneet sataman 
toimintaan ja yksi merkittävä osa sataman liikenteestä on näiden yritysten raaka-
aineiden ja tuotteiden vienti- ja tuontiliikennettä. Teollisuusyritykset ovat myös 
tärkeitä työllistäjiä satama-alueilla. 
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Tutkimusta varten rajattu satamasidonnainen teollisuusyritysjoukko käsitti yh-
teensä 16 toimipaikkaa, jotka jakautuivat puoliksi Kotkan ja Haminan satamien 
kesken.  
 
Teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2005 oli noin 
1 129 miljoonaa euroa ja niissä työskenteli vuoden 2005 lopulla yhteensä 
1 611 työntekijää. Haminan satamaan sidoksissa olevien teollisuusyritysten liike-
vaihto oli 591 miljoonaa euroa ja Kotkan vastaavasti 538 miljoonaa euroa.  Hami-
nan osuus työpaikoista oli 419 ja Kotkan osuus 1 192.  
 
Verokertymä ja kulutukseen menevä osuus 

Haminan satamaan sidoksissa olevan teollisuuden palkkaverokertymä on yhteensä 
noin 4,1 miljoonaa euroa, josta kunnallisveron osuus on noin 2,1 miljoonaa euroa. 
Kotkan satamaan sidoksissa olevan teollisuuden palkkaverokertymä on yhteensä 
noin 11,7 miljoonaa euroa, josta kunnallisveron osuus on noin 5,8 miljoonaa eu-
roa. Verotulot on laskettu keskituloisen kymenlaaksolaisen esimerkkihenkilön 
vuosiansioiden perusteella. Esimerkkihenkilön vuosituloksi on tässä oletettu 
31 492 euroa68. Palkkaverokertymän jakautuminen on esitetty seuraavassa taulu-
kossa. 
 
Taulukko 5.5. Palkkaverokertymä Haminan satamaan liittyvissä toiminnoissa vuonna 2005. 

 Haminan satamaan 
sidoksissa olevan te-
ollisuuden palkkave-

rokertymä (€) 

Kotkan satamaan si-
doksissa olevan teol-
lisuuden palkkave-

rokertymä (€) 
Valtionverokertymä 1 036 187 2 947 816 
Kunnallisverokertymä 2 052 262 5 838 416 
Seurakuntien verokertymä 144 555 411 240 
Muut (eläke- ja sotumaksut) 891 213 2 535 384 
Verot ja maksut yhteensä 4 124 217 11 732 856 

 
Kulutukseen jää verojen ja muiden maksujen jälkeen yhteensä noin 34,9 miljoo-
naa euroa eli noin 21 650 euroa vuodessa / palkansaaja. Haminan satamaan sidok-
sissa olevan teollisuuden työntekijöiden kulutukseen käytettävissä olevat tulot 
ovat noin 9,1 miljoonaa euroa. Vastaavasti Kotkan satamaan sidoksissa olevan te-
ollisuuden työntekijöiden kulutukseen käytettävissä olevat tulot ovat yhteensä 
noin 25,8 miljoonaa euroa. 
 
Haminan satamasidonnainen teollisuus on pääasiassa kemianteollisuutta, joka se-
littää varsin korkean liikevaihdon per työntekijä. Kotkassa satamasidonnainen te-
ollisuus on monipuolisempaa, sisältäen muun muassa konepajateollisuutta ja me-
tallin kierrätystä. Työpaikka- ja liikevaihtotarkastelussa painopiste on kuitenkin 
selvästi metsäteollisuuden toimialalla. 
 

                                                 
68 Veronmaksajain keskusliitto/Minna Punakallio, 24.10.2006 
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Satamasidonnaisen teollisuuden maksuun pannut yhteisöverot Kymenlaakson 
maakunnassa olivat vuonna 2005 Haminassa noin 1,0 miljoonaa euroa ja Kotkas-
sa noin 100 000 euroa Verohallinnon pohjatietojen perusteella. Kaikkiaan yhtei-
söveroa kertyi Haminassa 3,4 miljoonaa euroa ja Kotkassa 6,5 miljoonaa euroa 
vuonna 2005, joten satamasidonnaisella teollisuudella on keskeinen rooli yhteisö-
verokertymän muodostumisessa Haminassa. 
 
Yritykset kokivat, yhtä lukuun ottamatta, sataman hyvin tärkeäksi liiketoiminnal-
leen. Yritykset korostivat muun muassa sijainnin, sataman infrastruktuurin ja pal-
velujen tärkeyttä omalle liiketoiminnalleen. Satamassa toimivat tuotantolaitokset 
ja etenkin omaa satamanosaa, terminaalia tai laituria käyttävät yritykset mainitsi-
vat hyötyvänsä eniten siitä, että laivalla saapuvat raaka-aineet saapuvat heille suo-
raan satamasta ja siitä, että asiakkaille vientiin menevät tuotteet voidaan lastata 
suoraan laivaan. Osalle yrityksistä satamassa toimivat muut yritykset olivat tärkei-
tä asiakkaita. Muina satamaan tai sen välittömään läheisyyteen sijoittumisen etui-
na tuotiin esille yhteistyö ja synergia sataman ja muiden alueen yritysten kanssa. 
Esimerkiksi muille satamayrityksille ulkoistettu kuljetus ja varastointi sekä yhteis-
työ sataman kanssa turvallisuusasioissa koettiin tärkeiksi. 
 

5.4 Yhteenveto aluetaloudellisista vaikutuksista 
 
Kymenlaakson satamat, Hamina ja Kotka, synnyttävät merkittäviä aluetaloudelli-
sia vaikutuksia maakuntaansa. Taulukossa 5.6 on koottu yhteen satamien vaiku-
tukset eri muodoissaan. Vaikutusmuotoja ovat yritysten saamat tulot, työpaikat, 
palkkatulojen kautta syntyvä kulutukseen käytettävissä oleva tulo sekä verotulot. 
 
Haminan ja Kotkan satamien toiminnan yhteenlaskettu tulovaikutus on 
1 894 miljoonaa euroa Kymenlaakson maakunnassa. Tästä suoraan kuljetusten ja 
niitä tukevien palveluiden osuus on 571  miljoonaa ja epäsuora vaikutus 
194 miljoonaa euroa. Satamasidonnaisen teollisuuden osuus on 1 129 miljoonaa 
euroa. 
 
Satamien toiminta työllistää yhteensä 5 818 ihmistä, joista noin 3 361 suoraan 
kuljetuksissa ja niitä palvelevissa toiminnoissa. Satamien epäsuora vaikutus Ky-
menlaakson alueen työllisyyteen on 846 työpaikkaa. Satamasidonnainen teollisuus 
työllistää yhteensä 1 611 henkilöä. Palkkatulojen kautta syntyvä kulutukseen käy-
tettävissä oleva tulokertymä on yhteensä noin 125,2 miljoonaa euroa, josta suo-
raan satamiin sidoksissa olevien työntekijöiden osuus on noin 72,8 miljoonaa eu-
roa ja epäsuoraan satamiin sidoksissa olevien työntekijöiden osuus noin 17,6 mil-
joonaa euroa. Satamasidonnaisen teollisuuden osuus on noin 34,9 miljoonaa eu-
roa. Työntekijöiden kunnallisverokertymä on yhteensä 28,5 miljoonaa euroa. Sa-
tamiin suoraan sidoksissa olevien työntekijöiden kunnallisverokertymä on yhteen-
sä noin 16,5 miljoonaa euroa ja epäsuorasti sidoksissa olevien työntekijöiden noin 
4,1 miljoonaa euroa. Satamasidonnaisen teollisuuden työntekijöiden kunnallisve-
rokertymä on yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. 
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Taulukko 5.6. Kymenlaakson satamien toiminnan kokonaisvaikutukset Kymenlaakson maakunnas-
sa. 

vaikutusmuoto Hamina Kotka Yhteensä 
SUORAT VAIKUTUKSET 
   Yritysten saamat tulot (lv)  
   Työpaikat 
   Kulutukseen käytettävissä    

oleva tulo 
   Kunnallisverokertymä 

Maksuun pannut yhteisöverot 

 
211 000 000 

1 423 
 

30 800 000 
7 000 000 
2 200 000 

 
360 000 000 

1 938 
 

42 000 000 
9 500 000 
3 000 000 

 
571 000 000 

3 361 
 

72 800 000 
16 500 000 
5 200 000 

EPÄSUORAT VAIKUTUK-
SET69 
   Yritysten saamat tulot (lv) 
   Työpaikat 
   Kulutukseen käytettävissä   

olevat tulot 
Kunnallisverokertymä 

 
 

79 000 000 
397 

7 900 000 
 

1 900 000 

 
 

115 000 000 
449 

9 700 000 
 

2 200 000 

 
 

194 000 000 
846 

17 600 000 
 

4 100 000 
SATAMASIDONNAINEN 
TEOLLISUUS 
   Kokonaisliikevaihto 
   Työpaikat 

Kulutukseen käytettävissä 
olevat tulot 
Kunnallisverokertymä 
Maksuun pannut yhteisöverot 

 
 

591 000 000 
419 

9 100 000 
 

2 100 000 
1 000 000 

 
 

538 000 000 
1 192 

25 800 000 
 

5 800 000 
100 000 

 
 

1 129 000 000 
1 611 

34 900 000 
 

7 900 000 
1 100 000 

YHTEENSÄ  
   Tulot 
   Työpaikat 
   Kulutukseen käytettävissä  

oleva tulo 
Kunnallisverokertymä  
Maksuun pannut yhteisöverot 

 
881 000 000 

2 239 
47 800 000 

 
11 000 000 
3 200 000 

 
1 013 000 000 

3 579 
77 500 000 

 
17 500 000 
3 100 000 

 
1 894 000 000 

5 818 
125 300 000 

 
28 500 000 
6 300 000 

 

                                                 
69 Epäsuorien vaikutusten osalta ei ole erikseen arvioitu maksuun pantua yhteisöveroa, koska käy-
tettävissä oleva aineisto ja menetelmät eivät mahdollista luotettavan arvioinnin tekemistä. 
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6 ALUETALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN JA DYNAMIIKAN AR-
VIOINTI 

 
Liikenteen toimialalla on Kymenlaakson aluetaloudessa keskeinen merkitys. Ko-
ko kuljetusten, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla työskentelevän henkilös-
tön osuus koko maakunnassa oli vuonna 2005 Tilastokeskuksen yritysrekisterin 
mukaan 17,7 prosenttia (koko maa 11,1 %). Toimialan liikevaihto on 11,3 pro-
senttia koko maakunnan liikevaihtosummasta (koko maa 7,5 %)70. Jo tämä vertai-
lu oikeuttaa puhumaan Kymenlaaksosta ”logistiikkamaakuntana”. 
 
Liikenteen toimialalla oli Kymenlaaksossa noin 9 000 työpaikkaa vuonna 200571. 
Tästä joukosta satamiin liittyvän toiminnan työllisyysvaikutus maakunnassa oli 
3 361 henkilötyövuotta. Näin ollen voidaan karkeasti arvioida, että noin joka kol-
mas työpaikka koko liikenteen toimialalla Kymenlaaksossa on satamiin liittyvissä 
toiminnoissa.  
 
Satamiin liittyvillä liikenteen toimialojen72 yritystoimipaikoilla koko liikevaihdos-
ta 571 miljoonaa euroa oli sidoksissa satamien toimintaan. Koko liikenteen toimi-
alan liikevaihto vuonna 2005 Kymenlaaksossa oli runsaat 1 000 miljoonaa euroa 
ja kaikilla toimialoilla 9 357 miljoonaa euroa. Näin ollen voidaan todeta, että sa-
tamiin liittyvissä toiminnoissa on noin puolet koko liikenteen toimialan liikevaih-
dosta ja runsaat viisi prosenttia kaikkien toimialojen liikevaihdosta Kymenlaak-
sossa. 
 
Edellä mainittujen toimipaikkojen kokonaisliikevaihtosumma (sisältäen siis sekä 
satamiin sekä muuhun toimintaan liittyvä liikevaihdon) oli vuonna 2004 yhteensä 
872,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 samojen ”satamaliikennetoimialojen” liike-
vaihto kasvoi 45,0 miljoonalla eurolla eli viidellä prosentilla kuljetuksiin vaikut-
taneesta metsäteollisuuden kesän 2005 työkiistasta huolimatta.  
 
Satamasidonnaisessa teollisuudessa oli 1 611 työpaikkaa ja liikevaihtoa kertyi 
1 129 miljoonaa euroa. Satamasidonnaisen teollisuuden osuus Kymenlaaksossa 
koko teollisuuden toimialan työpaikoista oli 11,3 prosenttia ja 28,3 prosenttia te-
ollisuuden liikevaihdosta vuonna 2005. Kaikkiaan on huomattava, että Kymen-
laaksoon kohdistuvan vaikutuksen lisäksi Haminan ja Kotkan satamien vaikutus 
ulottuu myös muualle Suomeen ja maan rajojen ulkopuolellekin. Esimerkiksi 
maantietransiton osalta venäläisyritykset vastaavat noin 95 prosentista kaikista 
kuljetuksista73. 
 

                                                 
70 Tilastokeskuksen Yritysrekisteri, http://statfin.stat.fi/  
71 Kymenlaakson toimialakatsaus 2006/2. 
72 Rautatieliikenne, tieliikenteen tavarankuljetus, meriliikenteen tavarankuljetus, lastinkäsittely, 
varastointi, satamat, muualla mainitsematon vesiliikennettä palveleva toiminta, huolinta ja rahtaus, 
muualla mainitsematon kuljetusvälitys. 
73 Mm. Russia in Finnish economy (2006) ja Toimet rekkaliikenteen sujuvuuden parantamiseksi 
Suomen ja Venäjän rajalla. LVM:n tiedote  11.12.2006 ja raportti (luonnos). 
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Satamilla on jo edeltäneen tarkastelun perusteella keskeinen rooli maakunnan 
elinkeinoelämässä. Merkitys korostuu siirryttäessä maakuntatasolta kuntatasolle. 
Suhteutettaessa satamien suoran, epäsuoran ja satamasidonnaisen teollisuuden 
työpaikat Haminan ja Kotkan kaikkien työllisten lukumäärään74 saadaan käsitys 
paikallisesta merkityksestä. Näin laskettuna noin viidennes työpaikoista Haminas-
sa ja Kotkassa olisi satamien työllisyysvaikutusta. Laskelma työpaikkojen paikal-
lisesta merkityksestä on suuntaa-antava, koska satamien synnyttämissä työpai-
koissa käydään töissä myös Haminan ja Kotkan ulkopuolelta. Toisaalta myös osa 
Haminan ja Kotkan työllisistä käy näiden kuntien ulkopuolella töissä. 
 
Satamilla on myös keskeinen merkitys Hamina ja Kotkan kuntataloudessa.  Suora,  
epäsuora ja satamasidonnaisen teollisuuden vaikutus huomioiden satamaan liitty-
vä kunnallis- ja yhteisöveroverokertymä muodostaa 25,8 prosenttia (noin 
14,2 miljoonaa euroa) Haminan kaupungin kunnallis- ja yhteisöverokertymästä ja 
Kotkassa vastaavasti 14,3 prosenttia (20,6 miljoonaa euroa). Laskelmasta puuttu-
vat alihankkijaportaan yhteisövero ja kunnallisveron osalta on huomioitava sama 
varaus kuin edellä työpaikkojen osuutta arvioitaessa. Laskeman perusteella voi-
daan joka tapauksessa päätellä,  että satamien ja niihin liittyvien toimintojen  mer-
kitys kuntatalouteen Haminassa ja Kotkassa on erittäin suuri. 
 
Tutkimukseen osallistuneet yritykset itse pitivät satamia erittäin tärkeänä Kymen-
laakson alueen liiketoiminnalle. Peräti 91 prosenttia vastanneista yrityksistä koki 
satamat tärkeiksi ja 98 prosenttia tärkeiksi tai kohtalaisen tärkeiksi (taulukko 6.1.). 
Myös ne yritykset, jotka eivät katsoneet olevansa tekemisissä satamien toiminnan  
kanssa, pitivät satamien merkitystä maakunnalle tärkeänä. Neljä kyselylomakkeen 
palauttanutta satamiin sidoksissa olematonta yritystä ei vastannut kysymykseen, 
joten kaiken kaikkiaan voi katsoa, että kohderyhmä oli varsin varma mielipitees-
tään.  
 
Taulukko 6.1. Satamien merkitys yleisesti Kymenlaakson alueelle. 

 
Kymenlaakson satamiin sidoksissa olevat yritykset näkivät satamat tärkeiksi 
omalle liiketoiminnalleen. Näistä yrityksistä lähes 90 prosenttia, eli 160 yritystä, 
piti satamia tärkeänä liiketoiminnalleen (taulukko 6.2.). Tärkeäksi tai kohtalaisen 
tärkeäksi satamat koki liiketoimintansa kannalta 97 prosenttia yrityksistä. Ainoas-
taan viisi satamiin sidoksissa olevaa yritystä koki satamat vähäisissä määrin tärke-
äksi liiketoimintansa kannalta. Haminan ja Kotkan satamia pidetään siis kohde-

                                                 
74 Yhteensä 31 957 työllistä vuonna 2004 (Tilastokeskus). 

Sataman merkitys 
Yrityksen toiminta on 

sidoksissa  
satamiin 

Yrityksen toiminta ei 
ole sidoksissa  

satamiin 
Yhteensä 

Tärkeä 172 41 213 (91 %) 
Kohtalaisen tärkeä 7 10 17 (7 %) 
Vähäisissä määrin tärkeä 1 1 2 (1 %) 
Ei lainkaan tärkeä 0 2 2 (1 %) 
Yhteensä 180 54 234 
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ryhmässä sekä maakunnan kannalta yleisesti että satamien toimintaan osallistuvi-
en yritysten näkökulmasta tärkeinä.  
 
Taulukko 6.2. Satamien merkitys yrityksen toiminnalle. 

 Yritysten lukumäärä % 
Tärkeä 160 89 
Kohtalaisen tärkeä 15 8 
Vähäisissä määrin tärkeä 5 1 
Ei lainkaan tärkeä 0 0 
Yhteensä 180 100 

 
Sataman toimintaan osallistuvat yritykset ovat varsin pitkälle verkostoituneet kes-
kenään. Yli 60 prosenttia yritysten mainitsemista alihankkijayrityksistä kuului lii-
kenteen toimialaan eli samaan ryhmään kuin yritys itse. Samalla noin 51 prosent-
tia yrityksistä ilmoitti toimivansa alihankkijana jollekin toiselle logistiikka-alan 
palveluja tuottavalle yritykselle Kymenlaaksossa. Toiminnan verkostoluonnetta 
kuvaa hyvin se, että sama yritys voi toimia sekä alihankkijana että toimeksiantaja-
na toisille logistiikka-alan yrityksille. Terminaaleissa tapahtuvaan lastinkäsitte-
lyyn erikoistuneilla yrityksillä on yhteistyötä esimerkiksi ruuhkahuippuista sel-
viämiseksi. Suuremmilla kuljetusyrityksillä palveluista jo kolmannes75 hoidetaan 
alihankkijoiden avulla. Suurilla logistiikkaoperaattoreilla osuus on vielä suurempi. 
 
Suurella osalla satamien toimintaan suoraan osallistuvilla yrityksillä on toimintaa 
molemmissa satamissa. Tutkituista 180 yrityksestä lähes 70 prosenttia osallistuu 
ainakin jossain määrin sekä Haminan että Kotkan satamien liikenteeseen. Tarkas-
teltaessa yritysten satamasidoksia havaittiin joukko yrityksiä, joille molemmat sa-
tamat ovat erittäin tärkeitä. Yrityksistä 16 prosenttia sai liikevaihdostaan vähin-
tään neljänneksen sekä Haminan että Kotkan sataman liikenteestä. 
 
Taulukko 6.3. Toimipaikkojen sidoksellisuus Kymenlaakson satamiin(N=180) 

 Hamina Kotka Molemmat  
satamat 

Yritysten luku-
määrä (ml. viran-
omaiset) 

133 163 121 

Yritykset joiden 
liikevaihdosta > 
50 % tulee sata-
mien toiminnasta 

31 90 - 

 
Haminan satamaan sidoksellisia toimipaikkoja on 133 ja Kotkan satamaan sidok-
sellisia 163. Kun tarkastellaan yrityksiä, joiden liikevaihdosta vähintään puolet tu-
lee satamasidonnaisesta liikenteestä, yritysmäärä painottuu Kotkan satamaan. Tätä 
selittää osaltaan Kotkan sataman kautta kulkevaan transitoliikenteeseen keskitty-
neet yritykset.  
 

                                                 
75 SKAL, Markku Maukonen suullinen tiedonanto 28.3.2006. 
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Kymenlaakson satamiin sidokselliset yritykset kokivat kilpailutilanteen selvästi 
kiristyneen viime vuosina. Jo lähtökohtaisesti Kymenlaakson satamien palvelutar-
jonnassa, esimerkiksi satamaoperaattorien osalta, on enemmän vaihtoehtoja kuin 
Suomen satamissa keskimäärin. Erityisesti transitoliikenteeseen osallistuvat yri-
tykset ilmaisivat kilpailun kiristyneen vuosikymmenen alun tilanteesta selvästi. 
Transitoliikenne on ollut jatkuvasti kasvussa ja samalla myös alan toimijoiden lu-
kumäärä on kasvanut. Kuvassa 6.1 on eritelty satamien liikenteeseen liittyvien 
kaikkien yritysten perustamisvuosia. Viime vuosina on satamaliikenteeseen sidok-
sissa olevia yrityksiä perustettu lisää ja peräti 39 prosenttia niistä on perustettu 
2000-luvulla. Kehitystä selittää osittain transitoliikenteen kasvu. Erityisesti venä-
läistaustaisten yritysten määrän kasvu on noussut esiin 2000-luvun kehityksessä. 
”Venäläistaustaisuus” on sinänsä määritelmänä lavea käsittäen venäläisiä tytäryh-
tiöitä, Venäjältä muuttaneiden perustamia yrityksiä, pääasiassa venäläisvoimin 
toimivia yrityksiä ja niin edelleen. Näitä henkilöstömäärältään pääosin pieniä yri-
tyksiä toimii arviolta useita kymmeniä. Osa pienemmistä venäläistaustaisista huo-
linta-alan yrityksistä keskittyy vain muutamiin asiakkaisiin ja ovat integroituneet 
toimeksiantajaansa varsin pitkälle muun muassa siten, että asiakas järjestää kulje-
tukset Venäjälle.  
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Kuva 6.1. Kymenlaakson satamiin ja satamaliikenteeseen sidoksissa olevien yritysten perustamis-

vuodet. 

 
Kymenlaakson satamien kuljetusten keskeisiä perustekijöitä ovat metsäteollisuu-
den kuljetukset ja transitoliikenne. Satamat ovat vientipainotteisia ja vientikulje-
tuksista vajaa puolet on paperia. Metsäteollisuuden tuotteiden menekillä ja teolli-
suuden tuotannon organisoinnilla on suora vaikutuksensa satamiin liikenteeseen. 
Esimerkkejä tämän toimialan vaikutuksista satamiin ovat viime aikojen kuljetus-
ten uudelleenjärjestelyt, tuotannolliset päätökset ja työmarkkinahäiriöt. Kokonai-
suutena voidaan arvioida, että metsäteollisuuteen liittyvien kuljetusten aluetalou-
delliset vaikutukset eivät olisi kasvamassa. 
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Kymenlaakson satamien liikennettä on 2000-luvulla monipuolistanut kasvussa 
oleva transitoliikenne. Venäjälle päätyvät kuljetukset ovat kasvattaneet tuontitran-
siton yli kaksinkertaiseksi molemmissa satamissa vuosien 2000–2005 aikana76. 
Venäjän tuonnista noin neljännes tonnimääristä ja kolmannes rahdin arvosta kul-
kee Suomen kautta77. Erityisesti arvotavara, muun muassa autot ja kulutuselektro-
niikka, kulkee Suomen kautta. Kymenlaakson satamissa transito muodostaa kar-
keasti noin neljänneksen liikenteen volyymista. Venäjän talouden ostovoiman 
taustatekijänä olevan öljyn ja maakaasun hinnan ei arvioida olevan tulevaisuudes-
sa laskussa. Toisaalta jakelukeskuksiin liittyy Venäjällä edelleen resurssi- ja tur-
vallisuusongelmia, mikä vaikuttaa transitoliikenteen jatkumiseen Suomen kautta. 
Venäjän omat satamahankkeet vähentävät transiton kasvumahdollisuuksia Ky-
menlaakson satamissa, mutta kokonaiskysynnän kasvaessa transitoliikenteen on 
arvioitu kuitenkin kasvavan.78  
 
Kymenlaakson satamien liikenne on kasvussa ja alueen yritykset näkevät satamat 
tärkeinä maakunnan elinkeinoelämälle. Liikenteen toimiala on maakunnan talou-
delle korostetun tärkeä ja alueen satamat ja niiden liikenne ovat jatkossa yhä 
enemmän alueen talouden keskeinen kehitystekijä. 

                                                 
76 Kauttakulkuliikenne Suomen satamissa, Merenkulkulaitoksen tilastoja, 

http://www.fma.fi/palvelut/tilastot/mlt/mlt_ta_transito_satamittain.htm 
77 Russia in the Finnish Economy. Sitra reports 66. 
78 Suomen ja Venäjän logistinen kumppanuus, 2005 



 57

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kymenlaakson satamilla on eriomainen maantieteellinen sijainti lähellä Venäjän 
ja Suomen rajaa. Maakunnan läpi virtaa suurin osa Suomen ja Venäjän välisestä 
liikenteestä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Kymenlaakson 
satamiin sidoksissa olevien yritys- ja julkisen sektorin toimintojen työllisyysvai-
kutukset ovat alueellisella tasolla huomattavat.  
 
Haminan ja Kotkan satamilla on erittäin suuri merkitys Kymenlaakson alu-
eelle. Satamien liikenteeseen ja niitä palveleviin toimintoihin sekä satamasidon-
naiseen teollisuuteen on sidoksissa noin 8 prosenttia Kymenlaakson työllisten 
määrästä ja noin 20 prosenttia Haminan ja Kotkan kaupunkien työllisten määrästä. 
Satamien työllisyysvaikutukset korostuvat erityisesti liikenteen toimialalla jossa 
kolmannes maakunnan työpaikoista on suoraan sidoksissa alueen satamiin. 
 
Kymenlaakson satamilla on merkittävä vaikutus maakunnan aluetalouteen. 
Haminan ja Kotkan satamien yhteenlaskettu tulovaikutus on 1 894 miljoonaa eu-
roa Kymenlaakson maakunnassa. Tästä suoraan kuljetusten ja niitä tukevien pal-
veluiden osuus on 571 miljoonaa ja epäsuora vaikutus 194 miljoonaa euroa. Sa-
tamasidonnaisen teollisuuden tulovaikutus on noin 1 129 miljoonaa euroa. Palkka-
tulojen kautta syntyvät kulutukseen käytettävissä olevat tulot ovat yhteensä noin 
125,2 miljoonaa euroa, josta suoraan kuljetusten ja niitä tukevien palveluiden 
osuus on 72,8 miljoonaa euroa ja epäsuora vaikutus noin 17,6 miljoonaa euroa. 
Satamasidonnaisen teollisuuden vaikutus on noin 34,9 miljoonaa euroa. Työnteki-
jöiden kunnallisverokertymä on yhteensä 28,5 miljoonaa euroa, joka muodostuu 
suoraan kuljetusten ja niitä tukevien palveluiden osuudesta (16,5 miljoonaa eu-
roa), epäsuorasta vaikutuksesta (4,1 miljoonaa euroa) ja satamasidonnaisen teolli-
suuden vaikutuksesta (7,9 miljoonaa euroa). Valtaosa näistä veroista tuloutuu sa-
tamakaupunkeihin Haminaan ja Kotkaan, joiden kuntataloudelle satamilla on kes-
keinen merkitys. 
 

YHTEENVETO TUTKIMUKSEN TULOKSISTA 
 
1. Haminan ja Kotkan satamilla on erittäin suuri merkitys Kymenlaakson 

alueelle satamiin sidoksissa olevien yritysten työllisyysvaikutusten kautta. 

2. Kymenlaakson satamilla on merkittävä vaikutus maakunnan aluetalouteen 
tulovaikutusten kautta. 

3. Kymenlaakson satamien työllisyysvaikutukset osoittautuivat niihin sidok-
sissa olevan yritystoiminnan kannalta vahvasti paikallisiksi. 

4. Satamien kautta kulkeva liikenne on voimakkaasti sidoksissa transitoon ja 
metsäteollisuuden kuljetuksiin. 

5. Satamat ovat myös merkittäviä teollisen toiminnan keskittymiä. Satamat 
toimivat myös vetovoimatekijöinä yrityksen sijainnista päätettäessä. 
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Satamiin liittyviin toimintoihin on sidoksissa yhteensä 5 818 työpaikkaa, joista 
3 361 on suoraan sidoksissa satamiin ja 846 työpaikkaa epäsuorasti. Satamasidon-
nainen teollisuus työllistää yhteensä 1 611 henkilöä. Molempien tutkittujen sata-
mien työllisyysvaikutukset osoittautuivat niihin sidoksissa olevan yritystoimin-
nan kannalta vahvasti paikallisiksi. Tutkittujen päätoimintojen vaikutusten sekä 
kokonaisvaikutusten voidaan todeta kohdistuvan pääosin paikallisiin yrityksiin ja 
organisaatioihin. Satamakaupungit ovat siten suurimpia hyötyjiä. Yritysten henki-
löstön asuinpaikat jakautuvat kuitenkin laajalle maakuntaan, jolloin vaikutukset 
leviävät myös seutukuntatasolle. 
 
Liikenteen toimiala on Kymenlaakson maakunnalle korostetun tärkeä. Satamat ja 
niiden liikenne ovatkin keskeinen kehitystekijä maakunnassa. Kummankin sata-
man kautta kulkeva liikenne on voimakkaasti sidoksissa transitoon ja metsäte-
ollisuuden kuljetuksiin. Muutokset näillä toimialoilla vaikuttavat satamien lisäk-
si myös Kymenlaakson alueen talouteen. Liikenteen kasvunäkymät ovat hyvät. 
Vuoden 2006 aikana on esimerkiksi Kotkan satamaan syntynyt jo toista sataa pel-
kästään autologistiikkaan sidoksissa olevaa uutta työpaikkaa. 
 
Satamat ovat myös merkittäviä teollisen toiminnan keskittymiä. Satamien yh-
teydessä toimivat teollisuusyritykset kokevat hyötyvänsä sataman läheisyydestä 
erityisesti kuljetusmatkojen lyhentymisen myötä. Yhteistyö ja synergia satamien 
ja niiden alueella sijaitsevien yritysten kanssa koetaan myös eduksi. Satamat toi-
mivat siten vetovoimatekijöinä yrityksen sijoittumisesta päätettäessä. 
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Liite 1.  YRITYSTEN ITSE ILMOITTAMAT PÄÄTOIMIALAT 
 
Viranomaiset kursiivilla 

Ahtaus- ja terminaalitoiminta 1
Ahtaus 4
Alustarkastus 1
Henkilö- ja tavarakuljetus 1
Henkilöstövuokraus 1
Huolinta 33
Huolinta ja kuljetus 1
Huolinta ja rahtaus 3
Huolinta ja ulkomaan kuljetukset 1
Huolinta ja ulkomaankuljetukset 1
Kappaletavarakuljetus 1
Kemikaalien kuljetus ja varastointi 1
Kiinteistöjen vuokraus 1
Konttikuljetukset 1
Konttivarikko 2
Laivanselvitys 1
Laivojen lastaus- ja purkupalvelut 1
Lastaus 1
Lastinkiinnitys 1
Lastinkäsittely 4
Lastinkäsittely terminaalissa 2
Lastintarkastus 1
Logistiikka 12
Logistiikka (transito) 1
Logistiikka ja satamaoperointi 1
Logistiikka ja varastointi 1
Luotsaus 1
Maansiirtotyö 1
Matkustajaristeilyt 1
Merenkulku 1
Merikuljetukset 3
Muonitus 4
Nesteiden rautatiekuljetukset 1
Nestemäisten bulk-tuotteiden varastointi 1
Nestemäisten kemikaalien käsittely ja varastointi  1
Nosturi- ja satamapalvelut 1
Nosturipalvelut, laivojen lastaus ja purku 1
Projektihuolinta ja erikoiskuljetukset 1
Rajavalvonta 1
Raskaan kaluston huolto 1
Rautatiekuljetukset 1
Rautatieliikenne 1
Satama 2
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Satamahinaus ja jäänmurto 1
Satamaoperointi 1
Säiliöautokuljetukset 1
Tarkastustoiminta satamissa vakuutusyhtiöille 1
Teollisuustuotteiden ja raaka-aineiden kauppa 1
Tieliikenteen tavarankuljetus 42
Toimistopalvelut 1
Tulli 2
Tyhjien konttien käsittely (tarkastus, korjaus) 1
Työnjohtopalvelut 1
Työvoiman vuokraus 1
Varastointi- ja terminaalitoiminta 1
Varastointi 13
Varastointi ja logistiikkapalvelut 1
Varastointi, lastinkäsittely 1
Varastokäsittelyt 1
Varastopalvelut 1
Varastotilojen vuokraus 3
Vedenjako laivoille 1
Venetelakointi 1
Viljan varastointi ja käsittely 1
Väylänpito 1
Yhteensä 180
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Liite 2.  HAASTATELLUT YRITYKSET 
 
 
1. tason yritykset 
 
ADR-Haanpää Oy  
AM-Loading Oy  
CENTOS Central Logistics - Finland  
Combitrans Oy  
DHL Express (Finland) Oy  
Finnlines Oyj   
Finnsteve Oy   
Hamina Multimodal Terminals Ky  
Haminan Satama Oy  
John Nurminen Oy  
Kaukomarkkinat Oy   
Kotkan Satama Oy  
Luotsausliikelaitos  
Merenkulkulaitos, alueellinen tarkastusyksikkö 
Merenkulkulaitos, meriliikennekeskus  
North Euroway Oy  
Oy Beweship Ab  
Oy Hacklin Hamiko Ltd  
Oy Transfennica Ab  
Rajavartiolaitos  
Schenker Oy  
Steveco Oy  
TBE System Oy Ltd  
TK-Lastit Oy  
Tulli, Hamina 
Tulli, Kotka  
UPM Kymmene Oy (Seaways)  
Vopak Chemicals Logistics Finland Oy  
VR OY 
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2. tason yritykset 
 
A-Vakuutus Oy 
Etola Yhtiöt Oy 
GG-Saneeraus Ky 
Haminan Energia Oy 
Haminan Maansiirto Oy 
HTT High Tech Tubing Oy 
IF Vahinkovakuutus Oyj  
ISS Palvelut Oy 
Kalmar Industries Oy Ab 
Kotkan Scania-keskus 
Kymen Puhelin Oy 
Kymenlaakson Sähkö Oy 
Lassila&Tikanoja Oyj 
Lemminkäinen Oy 
Neste Oil Oyj 
Oka Oy 
QM Installation Oy 
Raskone Oy 
Reijon Diesel Oy 
Securitas Oy 
TB Valkki Oy 
Volvo Kuorma-auto Center 
VR-Rata Oy 
Würth Oy 
Öljyhetki Hamina Oy 
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