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Ennakkotietoja kotikunnan ulkopuolisesta työssäkäynnistä Satakunnan 
seutukaavaliiton alueella

Satakunnan seutukaavaliitto on Tilastokeskuksen luvalla laatinut en- 

nakkotilaston asunto- ja elinkeinotutkimuksen aineistosta. Ennakko- 
tilasto koskee työssäkäyntiä asuinkunnan ulkopuolella. Tutkimus
alueena on Satakunnan seutukaava-alue sekä neljä sen ulkopuolista 
kuntaa.

Satakunnan seutukaava-alueella asui ennakkotietojen mukaan 1.1.1976 
14 327 sellaista henkilöä, jotka kävivät työssä asuinkuntansa ulko
puolella Satakunnan seutukaavaliiton alueella. Määrä on noin 12 % 

koko alueen ammatissa toimivasta väestöstä. Vuodenvaihteessa 1970/71 
vastaava osuus oli 10 %. Kotikunnan ulkopuolella työssäkäyvien mää
rä on kasvanut vuoden 1970 jälkeen keskimäärin 5 /2:11a vuodessa. 
Yhtenä syynä työssäkäynnin lisääntymiseen Satakunnassa on Eurajoel

le rakennettavat atomivoimalaitokset, joiden rakentamiseen tarvitta
va työvoima on suuressa määrin Eurajoen kunnan ulkopuolelta.,

Porissa, seutukaava-alueen suurimmassa työpaikkakeskuksessa, on ulko

paikkakuntalaisten työssäkävijoiden määrä kasvanut vuodenvaihteesta 
1970/71 noin 24 %:lla eli lähes yhtä paljon kuin keskimäärin koko 

Satakunnassa. Vuodenvaihteessa 1975/76 heitä oli kaikkiaan 5 207. 

Vuodenvaihteessa 1970/71 oli kaikista Porissa työssäolevista mie
hiä 57.7 %. Ulkopaikkakuntalaisista työssäkävijäistä oli tuolloin 
miehiä 73.2 %. Viisi vuotta myöhemmin Porissa työssäkäyvistä ulko
paikkakuntalaisista oli miehiä enää 60.8 %.

Seutukaava-alueen toisen suuren työpaikkakeskuksen Rauman kohdalla 

havaitaan läheisten atomivoimalaitostöiden vaikutus. Rauman ulko
puolelta kaupunkiin tulevien työntekijöiden määrä on lisääntynyt 
vain noin 1.5 /2:11a vuodenvaihteesta 1970/71. Heitä oli tutkimus
ajankohtana 4 050. Raumalla sijaitsevilla työpaikoilla oli vuoden

vaihteessa 1970/71 miesten osuus 61. 5 %. Ulkopaikkakuntalaisista 
oli miehiä 73.4 %. Myös Rauman kohdalla oli miesten osuus laskenut, 

sillä vuodenvaihteessa 1975/76 Raumalla työssäkäyvistä ulkopaikka

kuntalaisista oli miehiä 65.1 %.



Porin ja Rauman jälkeen ovat Satakunnan seutukaava-alueen suurimmat 
työpaikkakeskukset Kankaanpää, Eura, Huittinen, Harjavalta ja Koke
mäki. Voimakkainta työssäkäynnin lisääntyminen on Eurassa, sillä 
vuodenvaihteesta 1970/71 lisäystä on noin 62 %. Yli 50 %:n lisäys 

on myös Huittisissa ja Kokemäellä. Kankaanpäässä lisäys on noin 
25 %. Harjavallassa on työssäkäynti vuodenvaihteesta 1970/71 vähen

tynyt noin 2.5 %:11a.

Satakunnan seutukaavaliiton laatimat ennakkotaulut sisältävät tie
dot asuinkunnan ulkopuolisesta työssäkäynnistä vuodenvaihteessa 

1975/76 kunnittain mm. iän, sukupuolen, siviilisäädyn ja elinkeinon 
mukaan. Tarkempia tietoja ennakkotilastosta antaa Satakunnan seutu
kaavaliitto, puh. 939 - 19 210.


