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Väestönmuutokset Etelä-Karjalassa 2010 – 2015,
tarkastelu kaupunki-maaseutu -luokituksen aluejakoon pohjautuen ja taajamittain
Analyysin tilastolähteenä käytettiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän tietoaineistoja (YKR-aineistoja) vuosilta 2010 ja 2015. Ne ovat paikkatietopohjaisia tilastoaineistoja, joissa tilastotiedot on sijoitettu 250 m * 250 m ruutuihin, joita on
mahdollista käsitellä paikkatieto-ohjelmistojen avulla.
Väestönmuutosanalyysi ikäryhmittäin ja alueittain tehtiin aikaväliltä 2010 – 2015 kaupunki-maaseutu -alueluokitusta käyttäen sekä taajamittain. Aiemmin väestönmuutosanalyysejä on tehty
taajamien lisäksi kylien ja pienkylien osalta vuosilta 2000 – 2014 (Etelä-Karjalan väestönmuutokset 2000 – 2014 karttaesityksinä (2016)) sekä väestötarkastelu kaupunki-maaseutu -luokituksen
perusteella Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan seurantaraportissa (2015).

Kokonaisväestönmuutos 2010 - 2015
Kokonaisväestönmuutos Etelä-Karjalassa oli tarkasteluvälillä 2010 - 2015 prosentin verran miinuksella,
väkiluku pieneni 1 476 henkilöllä 131 693:sta 130 217:aan. Ikääntyneiden, 65 vuotta täyttäneiden määrä
kasvoi maakunnassa lähes kuudellatoista prosentilla, kun sekä lasten, että työikäisten määrä laski vajaalla kuudella prosentilla (taulukko alla).
Etelä-Karjala

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.
65 - v.

2010
131 693
23 434
80 097

2015
130 217
22 134
75 506

V-muutos
-1 476
-1 300
-4 591

%
-1,1 %
-5,5 %
-5,7 %

28 162

32 577

4 415

15,7 %

Tilastokeskuksen kuntapohjaisten väestötilastojen ja SYKE:n paikkatietopohjaisten YKR-väestöaineistojen väestömäärien välillä on eroa. YKR-aineiston kokonaisväestö on 0,7 – 0,9 prosenttia pienempi, mutta
ero ei vaikuta analyysien lopputulokseen.
Etelä-Karjala (Tilastokeskus, väestörakenne)

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.
65 - v.
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2010
132 899
23 597
80 847

2015
131 155
22 247
76 168

V-muutos
-1 744
-1 350
-4 679

%
-1,3 %
-5,7 %
-5,8 %

28 455

32 740

4 285

15,1 %

Väestönmuutokset kaupunki-maaseutu -luokituksen mukaisella aluejaolla Etelä-Karjalassa
Kaupunki-maaseutu -luokitus
Kaupunki-maaseutu -luokitus on paikkatietopohjainen luokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan seitsemään alueluokkaan. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokitus korvaa aiemmin käytössä
olleet kaupunki-maaseutu -luokituksen ja maaseudun kolmijaon.
Taajamat, joissa asukasmäärä ylittää 15 000 muodostavat kaupunkeja. Kaupunkialue jakautuu ydinkaupunkialueeseen ja kaupungin kehysalueeseen. Ydinkaupunkialue on määritelty aluetehokkuuden perusteella ja se on jaettu sisäkaupunkiin ja reunakaupunkiin. Kaupunkialueen ulkoraja estimoi kaupunkialueen
yhtenäistä asemakaavoitettua aluetta. Kehysalue kokoaa ydinkaupunkialueen, kaupunkiseudun lähitaajamat ja näiden välisen alueen yhtenäiseksi kaupunkialueeksi. Näiden ulkopuolelle on rajattu maaseudun
luokat. (SYKE)
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Sisempi kaupunkialue
Sisempi kaupunkialue kuvaa kaupunkien tiivistä ja yhtenäistä tehokkaasti rakennettua aluetta. Sisemmästä kaupunkialueesta irrallaan sijaitsevat korkean aluetehokkuuden alueet sisällytetään ulompaan kaupunkialueeseen. (SYKE)
Sisempi kaupunkialue Etelä-Karjalassa tarkoittaa
lähinnä Lappeenrannan ydinkeskustaa. Imatralla
sisemmäksi kaupunkialueeksi on luokiteltu vain
yksi 250 metrin ruutu, jossa ei ole yhtään asukasta.
Sisemmällä kaupunkialueella on väestön määrä
kasvanut tarkastelujaksolla 681 henkilöllä, joka

vastaa 4,4 prosentin kasvua. Toisin kuin muilla
luokituksen mukaisilla alueilla, väestön määrä on
kasvanut kaikkien ikäryhmien osalta. Eniten Lappeenrannan ydinkeskustassa on lisääntynyt 65
vuotta täyttäneiden määrä, 12,6 prosenttia (+526
henkeä), lasten määrä on kasvanut 4,8 prosenttia
(+83 henkeä) ja työikäisten määräkin on kasvanut
0,7 prosenttia (+72 henkeä).

Sisempi kaupunkialue

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.
65 - v.

2010
15 612
1 727
9 716
4 169

2015 V-muutos
16 293
681
1 810
83
9 788
72
4 695

526

%
4,4 %
4,8 %
0,7 %
12,6 %

Ulompi kaupunkialue
Ulompi kaupunkialue koostuu erillisistä lähiöistä, kaupan, teollisuuden ja toimistojen reunakaupungista
sekä toisaalta kaupungin viheralueista ja alemman tehokkuuden asuinalueista, jotka kuitenkin ovat selvästi osa yhtenäistä kaupunkialuetta. Ulomman kaupunkialueen ulkoraja estimoi asemakaavoitetun alueen
ulkorajaa ja näin suunnitellusti rakennettua yhtenäistä kaupunkialuetta. (SYKE)
Lappeenrannan ja Imatran keskustoja ympäröivät ulommat kaupunkialueet ovat säilyttäneet
suurin piirtein väkimääränsä. Yhteensä alueilta
on vähentynyt vain 279 asukasta; muutos on alle
puoli prosenttia. Lappeenrannassa on tapahtunut
hienoista väestönkasvua (0,8 %) ja Imatralla väes-

tön vähenemistä (-2,2 %). Molempien kaupunkien
ulommalle kaupunkialueelle on yhteistä vanhusten määrän voimakas kasvu (19,9 %) ja työikäisten (-4,4 %) ja lasten (-7,1 %) väheneminen.
Ikääntyneen väestön määrän lisääntyminen on
ollut suhteellisesti suurempaa Lappeenrannassa
(25 %) kuin Imatralla (15,3 %) ja työikäisten ja lasten määrän väheneminen on ollut suhteellisesti
suurempaa Imatralla (-7 % ja -10 %) kuin Lappeenrannassa (-2,7 % ja - 5,5 %).

Ulompi kaupunkialue
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Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.

2010
62 943
11 782
39 574

2015 V-muutos
62 664
-279
10 945
-837
37 824
-1 750

%
-0,4 %
-7,1 %
-4,4 %

65 - v.

11 587

13 895

19,9 %

2 308

Kaupungin kehysalue
Kehysalue kuvaa välittömästi fyysiseen kaupunkialueeseen kytkeytyvää osaa kaupungin ja maaseudun
välivyöhykkeestä. Kehysalueen rajaukseen liittyy kaupunkiseutujen lähitaajamien tunnistaminen. Lähitaajamat ovat välittömässä fyysisessä ja toiminnallisessa yhteydessä keskustaajamaan. Kehysalueen rajaus
perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin.
(SYKE)
Lappeenrannan ja Imatran kaupunkien kehysalueilla yhteensä väestön määrä on kasvanut
214 hengellä (1,4 %). Kaupunkien kehysalueiden
väestönkehitys poikkeaa kuitenkin voimakkaasti
toisistaan. Imatran kehysalueella väestön kokonaismäärä on pienentynyt (-2,9 %) ja Lappeenran-

nassa on taas ollut kasvua (6,2 %). Absoluuttiset
väestömäärät alueilla ovat olleet vuonna 2015
suunnilleen samat, Imatralla 8 120 ja Lappeenrannassa 7 779 asukasta. Imatralla väestö on pienentynyt muiden ikäryhmien, paitsi vanhusten
osalta, kun Lappeenrannassa kasvua on ollut jokaisessa ikäryhmässä.

Kaupungin kehysalue

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.
65 - v.

2010
15 685
3 449
9 125

2015 V-muutos
15 899
214
3 535
86
8 835
-290

3 111

3 529

418

%
1,4 %
2,5 %
-3,2 %
13,4 %

Maaseudun paikalliskeskukset
Maaseudun paikalliskeskukset ovat kaupunkien vaikutusalueen ulkopuolelle jääviä pienempiä keskuksia.
Ne koostuvat pienemmistä kaupunkimaisista taajamista, joilla on selkeä keskusta sekä isoimmista maaseutumaisemmista kirkonkyläkeskuksista. Paikalliskeskuksille on ominaista rakenteeltaan tiivis keskusta
sekä rooli ympäröivän alueen keskuksena. (SYKE)
Etelä-Karjalassa maaseudun paikalliskeskus
-luokkaan kuuluu Joutsenon alue. Väkiluku
alueella on pienentynyt 41 henkilöllä (-0,6 %).

Ikäluokista vanhusten määrä on kasvanut 302
hengellä (20,9 %), työikäisten vähentynyt 324:lla
(-7,6 %) ja lasten määrä vähentynyt 19 hengellä
(-1,5 %). Prosentuaalisesti suurin vanhusten määrän kasvu Etelä-Karjalassa on tapahtunut juuri tällä alueella.

Maaseudun paikalliskeskukset

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.

2010
7 015
1 308
4 263

2015 V-muutos
6 974
-41
1 289
-19
3 939
-324

%
-0,6 %
-1,5 %
-7,6 %

65 - v.

1 444

1 746

20,9 %

302
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Kaupungin läheinen maaseutu
Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Se rajataan suhteessa jo rajattuihin kaupunkialueisiin. Luokka kuvaa kaupunkien laajempaa
toiminnallista työssäkäyntialuetta. Aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin. (SYKE)
Kaupunkien läheinen maaseutu on menettänyt
väestöä neljän prosentin verran tarkastelujaksolla
2010 – 2015. Vähennystä työikäisen väestön määrässä on yhdeksän prosenttia ja lapsien määrässä
kahdeksan prosenttia.
Lappeenrantaa ympäröivän (sisältää myös kokonaan Lappeenrannan ja Imatran väliin jäävän
maaseutualueen) ja Imatran itäpuolisen kaupunkien läheisen maaseutualueen välillä on eroa lähinnä väestön vähenemisen voimakkuudessa.
Imatran itäpuolella väestön kokonaismuutos on

-8,5 prosenttia kun se Lappeenrannan ympäristössä on vain -2,9 prosenttia. Imatran itäpuolella
lasten määrä on vähentynyt 19,7 prosenttia, kun
Lappeenrannan ympäristössä vain 6,7 prosenttia.
Sama suuntaus on työikäisen väestön keskuudessa, Imatran itäpuoli on menettänyt työikäisiä
13,9 prosenttia ja Lappeenrannan ympäristö 8,1
prosenttia. Ikääntyneen väestön kasvu on ollut
voimakkaampaa Lappeenrannan ympäristössä
(18,9 %) kuin Imatran itäpuolella, missä vanhusten määrä on kasvanut 10,5 prosenttia. Kokonaisväestön määrä Imatran kaupungin läheisellä
maaseudulla (itäpuoli) oli 1 427 ja Lappeenrannan ympäristössä ja kaupunkien välisellä alueella
7 562 vuonna 2015.

Kaupungin läheinen maaseutu

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.

2010
9 351
1 929
5 624

2015 V-muutos
8 989
-362
1 770
-159
5 115
-509

%
-3,9 %
-8,2 %
-9,1 %

65 - v.

1 798

2 104

17,0 %

306

Ydinmaaseutu
Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti
asuttua maaseutua. Ydinmaaseutu on suhteellisen etäällä suurista keskuksista, sillä se rajautuu kaupungin
läheisen maaseudun ulkopuolelle. Pienien kaupunkien ympärillä se voi kuitenkin ulottua lähelle kaupunkialuetta. Aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja suhteellisen tiheä pienten taajamien
verkosto. (SYKE)
Etelä-Karjalan ydinmaaseudulla on väestömäärä pienentynyt 7,3 prosenttia vuosina 2010 –
2015. Vanhusten määrä on kasvanut
10,1 prosenttia, työikäisten määrä Ydinmaaseutu
vähentynyt 14,8 prosenttia ja lasten
määrä vähentynyt 12,7 prosenttia.
Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.
65 - v.
8

2010
16 627
2 553
9 255
4 819

2015 V-muutos
15 420
-1 207
2 229
-324
7 887
-1 368
5 304

485

%
-7,3 %
-12,7 %
-14,8 %
10,1 %

Maakunnan itäosissa sijaitsevalta ydinmaaseudun alueelta väestö on vähentynyt läntistä ydinmaaseutua voimakkaammin. Itäosien ydinmaaseudun kokonaisväestömäärä on pienentynyt 10
prosenttia, kun länsipuolella vähennys on ollut
vain 4,6 prosenttia. Lasten määrä on itäpuolella
vähentynyt peräti 20,6 prosenttia, kun länsipuolen vähennys on ollut 5,9 prosenttia. Työikäisten
määrä on pienentynyt itäpuolella 17,3 prosenttia
ja länsipuolella 12,3 prosentin verran. Vanhusten
määrä on kasvanut sekä itäpuolella (9,4 %) että
länsipuolella (10,7 %).

Harvaan asuttu maaseutu
Harvaan asuttu maaseutu on paikalliselta elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, jonka yleisin maankäyttöluokka on metsä tai suo. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat
kaukana isoista keskuksista. Alueen asutusrakenne on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä
saattaa olla laajoja asumattomia alueita. (SYKE)
Suhteellisesti eniten väestötappiota Etelä-Karjalassa on harvaan asutulla maaseudulla, missä
väestömäärä on pienentynyt 10,9 prosenttia. Lasten määrä on pienentynyt tarkasteltavista ikäryhmistä suhteellisesti eniten, lähes 20 prosenttia.
Harvaan asuttu maaseutu

Kokonaisväestö
0-17 v.
18-64 v.

2010
4 440
683
2 530

2015
3 957
552
2 109

65 - v.

1 227

1 296

V-muutos
%
-483 -10,9 %
-131 -19,2 %
-421 -16,6 %
69

5,6 %

Yhteenveto kaupunki - maaseutu -väestöstä
Kaikilla kaupunki-maaseutu -luokitelluilla alueilla
65 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut, mikä
on johtunut lähes ainoastaan väestön ikääntymisestä ja kaupunkien keskustoissa ja hyvien palvelujen äärellä myös maakunnan sisäisestä muuttoliikkeestä, kun ikääntyvä väestö on hakeutunut
palvelujen äärelle. Yli 64 -vuotiaiden nettomuuttovoitto maakunnan ulkopuolelta Etelä-Karjalaan
vuosina 2011 – 2015 oli vain 34 henkilöä.
Lukuun ottamatta Lappeenrannan keskustaa

(sisempi kaupunkialue, +0,7 %), kaikilla alueilla
on tapahtunut työikäisen väestön vähenemistä,
mikä myös osittain johtuu väestön ikääntymisestä ja osittain vuoden 2011 jälkeen jatkuvasti heikentyneestä työllisyystilanteesta maakunnassa.
Työikäisten (*20 - 64 -v.) maakuntien välinen nettomuuttotappio vuosilta 2011 – 2015 oli yhteensä
1 298 henkilöä. Plusmerkkinen nettosiirtolaisuus
on kuitenkin tehokkaasti korjannut tätä tappiota
samalla ajanjaksolla 1 400 henkilöllä. Työikäisten
vanhimmista ikäluokista on reilut 10 000 henkilöä
9

siirtynyt 65 vuotta täyttäneisiin ja nuoremmista
ikäluokista noin 7 500 henkilöä tullut työikään.
Työikäisistä eteläkarjalaisista kuoli ajanjaksolla
1 340.
Lasten määrä on kasvanut vain Lappeenrannan
sisemmällä kaupunkialueella (4,8 %, + 83 henkeä)
ja kaupungin kehysalueella (9,1 %,+ 166 henkeä).
Kaikilla muilla alueilla lasten määrä on vähenty-

nyt. Kokonaisvähenemä maakunnassa oli 1 300
lasta vuosina 2011 – 2015. Maakunnassa syntyneiden määrä oli 5 653 lasta ja alle 20 -vuotiaista
kuoli 31 . Työikäisiksi varttui 7 500 ja nettomuuttovoittoa ikäryhmässä (*0 - 19 –v.) oli n. 500 vuosina
2011 - 2015.
(* Tilastokeskuksen ikäluokitus Tulo- ja lähtömuutto iän mukaan -tilastossa.)

Väestönmuutoskartat kaupunki-maaseutu -jaolla

Kokonaisväestönmuutos 2010 – 2015
Väestö on vähentynyt eniten harvaan asutulla
maaseudulla ja ydinmaaseudulla, jotka sijaitsevat
kauimpina maakunnan keskuskaupungeista Lappeenrannasta ja Imatrasta. Kaupunkien ympäristöissä kaupungin läheinen maaseutu on vielä
menettänyt asukkaita, samoin ulommat kaupun10

kialueet, mutta kaupungin kehysalueella on ollut
vetovoimaa etenkin Lappeenrannan ympäristössä, samoin Lappeenrannan ydinkeskustalla. Karttaa tarkasteltaessa täytyy muistaa, että Etelä-Karjalan väkiluku pieneni 1,1 prosenttia ajanjaksolla.

Lasten (0 - 17 v.) määrän muutos 2010 – 2015

Lasten määrän muutos noudattaa kokonaisväestönmuutoksen aluekohtaisia muutoksia, mutta on
prosentuaalisesti voimakkaampaa. Lasten osuus väestöstä on suurimmillaan kaupungin kehysalueella
(22 %) ja kaupungin läheisellä maaseudulla (20 %).

Lasten osuus väestöstä 2015
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Työikäisten (18 - 64 v.) määrän muutos 2010 – 2015

Työikäisten ikääntyminen näkyy yllä olevassa työikäisten määrän muutos -kartassa selkeästi. Ainoastaan
Lappeenrannan keskustassa työikäisten määrä on lisääntynyt hieman. Maakuntatasolla muuttovoitto ja
muuttotappio ovat tässä ikäryhmässä tarkasteluajanjaksolla lähes balanssissa, joten työikäisten
määrän väheneminen selittyy lähes yksinomaan ikääntymisellä. Työikäisten osuus väestöstä
on suurin kaupungeissa ja kaupunkien ympäristössä.

Työikäisten osuus väestöstä 2015
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Vanhusten (65 + v.) määrän muutos 2010 – 2015

Vanhusten määrä kasvaa voimakkaimmin kaupungin läheisellä maaseudulla ja ulommalla kaupunkialueella. Vanhusten osuus koko väestöstä on kuitenkin vielä suurin ydinmaaseudulla (34 %) ja harvaan
asutulla maaseudulla (33 %). Lappeenrannan sisemmällä kaupunkialueella on vanhuksia 29
prosenttia väestöstä.

Vanhusten osuus väestöstä 2015
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Väestönmuutos 2010 – 2015 kunnittain ja taajamittain

Parikkala

Ruokolahti

Rautjärvi

Taipalsaari

Savitaipale

Imatra

Lemi

Luumäki

Lappeenranta

Seutukuntien ja kuntien väestötarkastelu
Kuntakohtaisessa tarkastelussa korostuu Imatran ja Lappeenrannan seutukuntien toisistaan
poikkeava väestönkehitys. Ainoat kunnat, jotka ovat saaneet väkilukuaan kasvatettua, ovat
Lappeenranta (1,2 %, +893 asukasta) ja Lemi
(0,3 %, +9 asukasta). Lappeenrannan seutukunnan muut kunnat ovat menettäneet väestöä, mut-
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ta eivät yhtä paljon kuin Imatran seutukunnan
kunnat. Yhteensä Lappeenrannan seutukunnan
väkimäärä on kasvanut viiden vuoden aikana
0,3 prosentilla eli 269 asukkaalla. Imatran seutukunnan väkiluku on pienentynyt samassa ajassa
4,6 prosenttia, mikä tarkoittaa päälukuna 2 013
asukasta vähemmän. (Tilastokeskus, Väestötilasto)

Suurin osa eteläkarjalaisista asuu taajamissa
Vuonna 2015 Etelä-Karjalan taajamien yhteenlaskettu väkiluku oli 108 517, joka on 83,3 prosenttia
koko maakunnan väkiluvusta . Taajamien rajaus
muuttuu väestönmuutosten myötä, Etelä-Karjalan taajamien pinta-ala on kasvanut 15 vuoden

aikana (2000 – 2015) 21 prosenttia. Taajamien pinta-ala vuoden 2015 lopussa oli 188,25 km², joka
on alle kolme prosenttia maakunnan koko pinta-alasta (maapinta-alasta 3,5 %).

Taajamat, joissa väkiluku on lisääntynyt v. 2010 – 2015, sijaitsevat kaikki Lappeenrannan kaupungin ympäristössä..

Vuodesta 2010 vuoteen 2015 ulottuvalla tarkastelujaksolla Etelä-Karjalan taajamista väestönkasvuun ylsivät Lappeenrannan taajaman
lisäksi Hytin, Iitiän ja Kuukanniemen taajamat.
Etelä-Karjalassa väkilukuaan kasvattavat taajamat sijaitsevat Lappeenrannan kaupungin ympäristössä maksimissaan kuuden kilometrin päässä
Lappeenrannan taajaman reunasta (Lemin Kuukanniemi). Voimakkainta väestönkasvu on ollut

Lemin ja Lappeenrannan rajalla sijaitsevassa, 280
asukkaan Iitiän taajamassa, jossa väki on lisääntynyt viidessä vuodessa 22,4 prosenttia (+ 51 asukasta).
Taajamien ikäryhmittäinen väestörakennetarkastelu vuosiväliltä 2000 – 2014 on tehty huhtikuussa
2016 julkaistussa Etelä-Karjalan väestönmuutokset 2000 - 2014 karttaesityksinä -analyysissä.
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