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Väestönmuutokset Etelä-Karjalan
taajamissa, kylissä, pienkylissä ja
haja-asutusalueilla ikäryhmittäin
2000 – 2014
Tilastoaineistona näissä analyyseissä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän paikkatietoaineistoa (YKR-aineisto). Etelä-Karjalan väestönkehitystä on tarkasteltu YKR-aineiston vuoden 2014 aluejaoilla ja väestötiedot on otettu vertailuun
vuosilta 2000 ja 2014. Väestönmuutosta on tarkasteltu paitsi alueittain myös ikäluokittain. Lapset -ikäluokkaan on otettu mukaan kaikki alaikäiset (0 - 17 -vuotiaat), muut luokat ovat työikäiset
(18 - 64 -vuotiaat) ja vanhukset (65 vuotta täyttäneet).
Koko Etelä-Karjalan väestönmuutos ajanjaksolla oli -4 237 asukasta (-3,1 %). Lapsiväestön määrä
on pienentynyt suhteellisesti eniten: vuonna 2014 oli 4 610 alaikäistä vähemmän (-17 %), työikäisten määrä oli pienentynyt 7 292 henkilöllä (-8,7 %) ja vanhusten määrä oli lisääntynyt 7 665
henkilöllä (+31,7 %). Vanhusten määrän lisääntyminen johtuu pääasiassa väestön ikääntymisestä ja lapsiväestön väheneminen syntyvien ikäluokkien pienentymisestä ja muuttoliikkeestä.
Työikäisten määrään vaikuttaa eniten muuttoliike ja sitä säätelevä alueen työllisyystilanne.
”YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250
m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys.” ”Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät
on jaettu kahteen luokkaan, 20–39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään
yksi asuttu rakennus (= väestöä) kilometrin säteellä.”
(Suomen ympäristökeskus (SYKE), Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän metatietopalvelu.)

Tilastokeskuksen väestötilasto:
Vuosittaiset kokonaismuutokset Etelä-Karjalassa 1980 - 2015

Vuosittainen väestön kokonaismuutos Etelä-Karjalassa on ollut negatiivinen jo kolme vuosikymmentä, lukuunottamatta vuoden 1990
poikkeusta, jolloin väestönmuutos oli 7 kansalaisen verran plussalla.
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TAAJAMAT
Taajamien yhteenlaskettu maapinta-ala oli 155,6 km² vuonna 2000 ja vuoteen 2014 mennessä pinta-ala
oli kasvanut 176,6 km²:iin (+21 km² eli +13,5 %). Kaksi vuoden 2000 kylää oli kehittynyt ajanjaksolla taajamiksi, Lemin Iitiä ja Hytin kylä Lappeenrannassa sekä Lappeenrannan lounaispuolella sijainnut Tapavainola-Rutola-Ruoholampi – taajama oli kasvanut kiinni Lappeenrannan keskustaajamaan. Taajamien
lukumäärä vuonna 2014 oli 21 (20 kpl v. 2000). Etelä-Karjalan väestöstä 83 % asui taajamissa vuonna 2014
(81 % v. 2000).
Taajamissa asuvan väestön määrä oli hieman kasvanut, vuoden 2000 taajamaväestön määrä oli 108 283
ja vuonna 2014 taajamissa asui 108 951 henkeä (+668 eli +0,6 %). Väestötiheys taajamissa oli kuitenkin
laskenut maapinta-alan väestönkasvua suuremman kasvuprosentin myötä, väestötiheys v. 2000 oli 670
asukasta/km² ja 617 asukasta/km² vuonna 2014 (-11,4 %).

Kokonaisväestönmuutos taajamissa, Etelä-Karjalan länsiosa.
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Kokonaisväestönmuutos taajamissa, Etelä-Karjalan itäosa.

Taajamat 2014

Kun koko maakunnan väestönmuutosprosentti tarkasteltavalla
ajanjaksolla oli -3,1 %, voidaan päätellä, että kylien ja haja-asutusalueiden väestö on pienentynyt vielä kokonaismuutosta
enemmän ja väestö keskittyy enemmän taajamiin. Imatran seutukunnan taajamat (8 kpl) tosin kärsivät väestötappiosta yhteensä
9,6 %, kun Lappeenrannan seutukunnan taajamista seitsemän
yltää väestönkasvuun ja loput kuusi jäävät tappiolle, väestönkasvua Lappeenrannan seutukunnan taajamissa oli yhteensä 5,2 %.

Karttatarkastelut on tehty vuoden 2014 taajamien rajauksella. Vuonna
2000 taajamien rajaus oli jonkin verran poikkeava, mutta jo silloin väestöä asui runsaasti alueilla, jotka vuonna 2014 oli luokiteltu taajamiksi.
YKR-aineistoissa taajamista käytetään tunnistenumeron lisäksi nimiä,
toisin kuin kylistä ja pienkylistä, joilla on vain tunnistenumero.
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Lappeenrannan keskustaajama
Imatran keskustaajama
Joutsenon kk,
Rasila
Taavetti
Savitaipaleen kk,
Saimaanharju
Simpele
Parikkalan kk,
Taipalsaaren kk,
Luumäen as.seutu
Kuukanniemi
Lemin kk,
Särkisalmi
Ylämaan kk,
Hytti
Akonpohja
Iitiä
Nuijamaa
Rautjärven as.seutu
Oritlampi
Yhteensä

asukasluku
55 429
28 896
7 023
2 707
2 158
1 910
1 907
1 778
1 675
841
812
708
702
444
436
288
281
270
240
228
218
108 951

Taajamien lapset
Lapsien (0 – 17 v.) määrä vuoden 2014 taajama-alueilla on pienentynyt -15 % neljäntoista vuoden aikana
(21 792 v. 2000 ja 18 521 v. 2014). Vuonna 2000 vielä kyliksi luokiteltujen Iitiän ja Hytin taajamissa lasten
määrä on kasvanut, muiden taajamien alueella vähentynyt. Etelä-Karjalan lapsista 83 % asui taajamissa
vuonna 2014.
Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Taajamien työikäiset
Työikäisten (18 – 64 v.) määrä on kasvanut kuuden taajaman alueella, jotka kaikki ovat Lappeenrannan
seutukunnassa. Lemin Iitiän ja Kuukanniemen taajamissa, Lappeenrannan keskustan ja Hytin taajamissa, Taipalsaaren kirkonkylän ja Luumäen aseman seudun taajamissa aikuisväestön määrä on yltänyt kasvuun Kuukanniemen kahdesta prosentista aina Iitiän 87 prosenttiin. Työikäisten määrä taajama-alueilla
yhteensä oli 68 560 v. 2000 ja
64 374 v. 2014, muutosprosentti -6,1 %. Etelä-Karjalan
työikäisistä 84 % asui taajamissa vuonna 2014.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Taajamien vanhukset
Vanhusten (65 v. täyttäneet) määrä on kasvanut kaikilla muilla taajama-alueilla paitsi Rautjärven aseman seudulla. Sielläkin vähenemä johtuu pääasiassa siitä, että siellä koko väestön määrä on vähentynyt eniten koko Etelä-Karjalan taajamista eli -30,1 %. Vanhusten määrä vuoden 2014 taajamien alueilla
on kasvanut 38,5 % prosenttia neljässätoista vuodessa. Etelä-Karjalan vanhuksista 82 % asui taajamissa
vuonna 2014.

Etelä-Karjalan itäosa.
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KYLÄT
Etelä-Karjalan YKR-kylien lukumäärä ja osittain sijaintikin on muuttunut neljäntoista vuoden aikana. Aivan uusia kyliä on muodostunut ja vanhoja on poistunut luokituksesta. Lemin Iitiä ja Lappeenrannan
Hytti ovat kehittyneet niin voimakkaasti, että ne ovat kasvaneet taajamiksi. Vuonna 2000 Etelä-Karjalassa
oli 96 kylää, joiden maapinta-ala oli yhteensä 191 km², vuonna 2014 kyliä oli 85 ja yhteenlaskettu maapinta-ala hieman pienempi 187 km². Pinta-alan muutos tarkastelujaksolla oli -2 %.
Vuoden 2000 kylien yhteenlaskettu väkiluku oli 9 056 ja vuoden 2014 kylissä asui 7 562 henkeä. Kyläväestön kokonaismuutos 2000 - 2014 oli siis -1 494 asukasta ja -16 %. Pinta-alaan suhteutettu väkiluku
(väestöntiheys) oli 47,3 asukasta/km² vuonna 2000 ja 40,5 asukasta/km² vuonna 2014 (muutosprosentti
- 14 %). Etelä-Karjalan väestöstä 5,8 % asui kylissä vuonna 2014.
Väestönmuutosanalyysien lähtökohtana on käytetty vuoden 2014 aluejakoa, mikä tarkoittaa sitä, että
molempien tarkasteluvuosien väestöanalyysit on tehty vuonna 2014 olemassa olleiden kylien alueille.
(Vuoden 2014 kylien alueella asui vuonna 2000 8 321 asukasta, kun vuoden 2000 kylien alueella väestön
määrä oli vuonna 2000 aiemmin mainittu 9 056. )

Kokonaisväestönmuutos kylissä, Etelä-Karjalan länsiosa.
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”YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m
x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys.” ”Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät on
jaettu kahteen luokkaan, 20–39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi
asuttu rakennus (= väestöä) kilometrin säteellä.”
(Suomen ympäristökeskus (SYKE), Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän metatietopalvelu.)

Kokonaisväestönmuutos kylissä, Etelä-Karjalan itäosa.
11

Kylien lapset
Lapsien (0 - 17 v.) määrä vuoden 2014 kylissä on pienentynyt -15,5 % neljäntoista vuoden aikana
(1 845 v. 2000 ja 1 559 v. 2014). Etelä-Karjalan lapsista 7 % asui kylissä vuonna 2014.
Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Kylien työikäiset
Työikäisten (18 - 64 v.) määrä on pienentynyt kylissä 14 %. Vuonna 2000 kylissä asui 5 030 työikäistä ,
vuonna 2014 heitä oli 724 vähemmän, eli 4 306 aikuista. Maakunnan työikäisistä 5,6 % asui kylissä vuonna 2014.
Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Kylien vanhukset
Vanhusten määrän kasvu kylissä kuten muillakin alueilla on kasvanut etupäässä väestön vanhenemisen
myötä. Kylissä asuvien vanhusten määrä on kasvanut tarkasteluvälillä 17,4 % (+251 henkeä). Koko maakunnan vanhuksista 5,3 % asui kylissä vuonna 2014.
Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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PIENKYLÄT
Etelä-Karjalassa oli v. 2000 (20 - 39 asukkaan) pienkyliksi luokiteltuja alueita 101 kappaletta, joiden yhteispinta-ala oli 73,7 km². Vuoteen 2014 mennessä pienkylien määrä oli pudonnut 74:ään ja pinta-ala oli 63,3
km² (-10,4 km² eli -14 %). Väestöntiheys pienkylissä vuonna 2000 oli 38,7 asukasta/km² ja vuonna 2014
31,4 asukasta/km² (-19 %). Pienkylissä asuvan väestön määrä oli pienentynyt ajanjaksolla yhteensä 861
asukkaalla (2 850 as. v. 2000 ja 1 989 as. v. 2014), joka on 30 % vuoden 2000 väestömäärästä. Etelä-Karjalan
väestöstä 1,5 % asui pienkylissä vuonna 2014.

Kokonaisväestönmuutos pienkylissä, Etelä-Karjalan länsiosa.
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Kokonaisväestönmuutos pienkylissä, Etelä-Karjalan itäosa.
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Pienkylien lapset
Lapsien (0 – 17 v.) määrä vuoden 2014 pienkylissä on pienentynyt 24 % neljäntoista vuoden aikana (455
lasta v. 2000 ja 346 lasta v. 2014). Etelä-Karjalan lapsista 1,5 % asui kylissä vuonna 2014.

Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Pienkylien työikäiset
Työikäisten (18 – 64 v.) määrä on pienentynyt pienkylissä 22 %. Vuonna 2000 työikäisten määrä oli 1 383
ja 1 079 (-304) henkeä vuonna 2014. Etelä-Karjalan työikäisestä väestöstä 1,4 % oli pienkylien asukkaita
vuonna 2014.

Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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Pienkylien vanhukset
Pienkylissä asuvien vanhusten määrä on kasvanut tarkasteluvälillä 11,5 % (58 henkeä). Koko maakunnan
vanhuksista asui pienkylissä 1,8 % vuonna 2014.

Etelä-Karjalan länsiosa.

Etelä-Karjalan itäosa.
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HAJA-ASUTUSALUEET
Haja-asutusalue kattaa alueen, joka muilta asutuilta alueilta (taajamat ja kylät) jää käyttämättä, lisäksi alueella täytyy olla vähintään yksi asuttu rakennus (= väestöä) kilometrin säteellä. Vuonna 2000 Etelä-Karjalasta oli 3 987 km² luokiteltu haja-asutusalueeksi ja vuonna 2014 haja-asutusaluetta oli 3 931 km².
Haja-asutusalueeksi luokitellun alueen pinta-ala oli pienentynyt 56 km² eli 1,4 %. Väestöä vuoden 2000
haja-asutusalueilla oli yhteensä 14 944 ja vuonna 2014 enää 12 486. Väestönmuutos oli -2 458 eli -16,1 %.
Haja-asutusalueiden keskimääräinen väestöntiheys oli 3,7 asukasta/km² vuonna 2000 ja 3,2 asukasta/
km² vuonna 2014. Etelä-Karjalan väestöstä 9,5 % asui haja-asutusalueella vuonna 2014.
Haja-asutusalueiden lapset
Lapsien (0 – 17 v.) määrä haja-asutusalueilla on pienentynyt 32 % neljäntoista vuoden aikana (2 920 vuonna 2000 ja 1 986 vuonna 2014). Etelä-Karjalan lapsista 8,9 % asui haja-asutusalueella vuonna 2014.
Haja-asutusalueiden työikäiset
Työikäisten (18 – 64 v.) määrä on vähentynyt haja-asutusalueilla 22,4 %. Vuonna 2000 työikäisten määrä
oli 9 038 ja 7 011 vuonna 2014 (-2 027). Etelä-Karjalan työikäisestä väestöstä 9,1 % oli haja-asutusalueen
asukkaita vuonna 2014.
Haja-asutusalueiden vanhukset
Haja-asutusalueilla asuvien vanhusten määrä on kasvanut tarkasteluvälillä 4,3 % (+144 henkeä). Koko
maakunnan vanhuksista 11 % asui haja-asutusalueella vuonna 2014 eli 3 489 henkeä.

YHTEENVETOTAULUKKO
Väestön jakaantuminen erityyppisille alueille
Alueet
TaajamaPienkylä- PienHajaHajaKyläyhteensä väestö
kylä-% asutus
asutus-%
Taajama-% väestö Kylä-% väestö
Lapset
22 412
18 521
82,6 %
1 559
7,0 %
346
1,5 %
1 986
8,9 %
Työikäiset
76 770
64 374
83,9 %
4 306
5,6 %
1 079
1,4 %
7 011
9,1 %
Vanhukset
31 806
26 056
81,9 %
1 697
5,3 %
564
1,8 %
3 489
11,0 %
Koko väestö
130 988 108 951
83,2 %
7 562
5,8 %
1 989
1,5 %
12 486
9,5 %

2014

Yhteenvetotaulukko Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistoista tehdystä väestönmuutosanalyysistä.
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Lisää väestötilastoja:
Etelä-Karjalan liiton verkkosivut: http://www.ekarjala.fi/liitto/tietopalvelu/
Tilastokeskus, StatFin (ilmainen tilastotietokanta) http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/
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