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Tietolähde
• Paavo – Postinumeroalueittainen avoin tieto, Tilastokeskus

• Paavo sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta 

ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

• Paavo-tilastotiedot ja kartta-aineistot päivitetään vuosittain tammikuussa Paavon päivänä.

• Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan 

oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. 

Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.

• Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. 

Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, 

joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat 

PAAVO-tilastoaineiston alueittaisista summatiedoista.

• Postinumeroalueet voivat myös kunnan rajoilla ulottua toisen kunnan puolelle.

• Seuraavissa taulukoissa on kuvattu muutosta ensimmäisestä Paavo aineistosta (pääosin vuodelta 2013, 

julkaistu 2015) viimeisimpään saatavilla olevaan aineistoon (pääosin vuodelta 2020, julkaistu 2022) 

• Indikaattorit on kuvattu dioilla 9 ja 10.



Keskusta alueen postinumeroalueet 
kartalla 45100 Kouvola keskus

45120 Kotkankallio-Vahteronmäki

45130 Korjala-Kaunisnurmi

45150 Kankaronmäki-Eskolanmäki

45160 Lehtomäki

45200 Tornionmäki 

Pinta-ala 96 km²



Keskeiset indikaattorit ja muutos 2013-
2020 – Asukkaat ikäryhmittäin ja koulutustaso
Indikaattori 2013 2020 Muutos hlö Muutos %

Asukkaat yhteensä 31 591 30 331 -1 260 -4,0

0-6 v (% asukkaista) 1 832 (5,8) 1 516 (5,0) -316 -17,2

7-17 v (% asukkaista) 3 119 (9,9) 2 907 (9,6) -212 -6,8

18-64 v (% asukkaista) 19 184 (60,7) 17 126 (56,5) -2 058 -10,7

65-74 v (% asukkaista) 4 151 (13,1) 4 736 (15,6) 585 14,1

75-84 v (% asukkaista) 2 347 (7,4) 2 917 (9,6) 570 24,3

85 v + (% asukkaista) 958 (3,9) 1 129 (3,7) 171 17,8

Ylioppilastutkinnon suorittaneet (% yli 18-vuotiaista) 1 656 (6,2) 1 442 (5,6) -214 -12,9

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet (% yli 18-

vuotiaista) 12 766 (47,9) 12 992 (50,1) 226 1,8

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet (% yli

18-vuotiaista) 2 705 (10,2) 3 271 (12,6) 566 20,9

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (% yli

18-vuotiaista) 1 862 (7,0) 2 122 (8,2) 260 14,0



Keskeiset indikaattorit ja muutos 2013-
2020 – Asukkaiden tulot ja tuloluokat

Indikaattori 2013 2020 Muutos €, hlö Muutos %

Asukkaiden keskitulot € 21 116 23 563 2 446 11,6

Asukkaiden mediaanitulot € 19 257 21 095 1 838 9,5

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat (% 

asukkaista) 5 568 (17,6) 5 515 (18,2) -53 -1,0

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat (% 

asukkaista) 16 741 (53,0) 16 411 (54,1) -330 -2,0

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat (% 

asukkaista) 4 352 (13,8) 3 982 (13,1) -370 -8,5



Keskeiset indikaattorit ja muutos 2013-
2020 – Taloudet ja asuminen

Indikaattori 2013 2020 Muutos kpl, hlö, m2 Muutos %

Taloudet yhteensä 17 237 17 281 44 0,3

Talouksien keskikoko hlö 1,8 1,8 -0,1 -3,6

Asumisväljyys m2 41,1 43,2 2,1 5,1

Yksinasuvien taloudet (% talouksista) Ei tilastoitu 9 233 (53,4)

Lapsitaloudet (% talouksista) 2 847 (16,5) 2 584 (15,0) -263 -9,2

Aikuisten taloudet (% talouksista) 8 943 (51,9) 8 363 (48,4) -580 -6,5

Eläkeläisten taloudet (% talouksista) 5 473 (31,8) 6 381 (36,9) 908 16,6

Omistusasunnoissa asuvat taloudet (% talouksista) 10 796 (62,6) 10 598 (61,3) -198 -1,8

Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet (% talouksista) 5 978 (34,7) 6 510 (37,7) 532 8,9



Keskeiset indikaattorit ja muutos 2013-
2020 – Rakennukset ja asunnot

Indikaattori 2013 2020 Muutos kpl, m2 Muutos %

Kesämökit yhteensä 152 139 -13 -8,6

Rakennukset yhteensä 6 625 6 664 39 0,6

Asuinrakennukset yhteensä 5 765 5 840 75 1,3

Asunnot 18 554 19 100 546 2,9

Asuntojen keskipinta-ala m2 74,3 75,0 0,7 1,0

Pientaloasunnot (% asunnoista) 7 578 (40,8) 7 532 (39,4) -46 -0,6

Kerrostaloasunnot (% asunnoista) 10 976 (59,2) 11 272 (59,0) 296 2,7



Keskeiset indikaattorit ja muutos 2013-
2020 – Työpaikat ja työvoima

Indikaattori 2013 2020 Muutos kpl, hlö Muutos %

Työpaikat yhteensä 14 706 13 151 -1555 -10,6

Alkutuotannon työpaikat (% työpaikoista) 70 (0,5) 107 (0,8) 37 52,9

Jalostuksen työpaikat (% työpaikoista) 2 478 (16,9) 2 164 (16,5) -314 -12,7

Palveluiden työpaikat (% työpaikoista) 12 157 (82,7) 10 880 (82,7) -1277 -10,5

Työlliset (% 18-64 vuotiaista) 12 848 (67,0) 11 815 (69,0) -1033 -8,0

Työttömät (% 18-64 vuotiaista) 1 977 (10,3) 1 772 (10,3) -205 -10,4



Indikaattoriselitteet
Indikaattori Selite

Ylioppilastutkinnon suorittaneet Ylioppilastutkinnon suorittaneet sisältää henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Ammatilliset tutkinnot sisältävät keskiasteen (3-aste, pois lukien ylioppilastutkinto) tutkinnot sekä alimman korkea-asteen (5-aste) tutkinnot.

Alemman korkeakoulututkinnon 

suorittaneet

Alempi korkeakoulututkinto sisältää alemman korkeakouluasteen (6-aste) tutkinnot.

Ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneet

Ylempi korkeakoulututkinto sisältää ylemmän korkeakouluasteen (7-aste) tutkinnot sekä tutkijakoulutusasteen (8-aste) tutkinnot.

Asukkaiden keskitulot 18 vuotta täyttäneiden asukkaiden vuositulojen keskiarvo (€).

Asukkaiden mediaanitulot Mediaanitulot (€) saadaan, kun 18 vuotta täyttäneet asukkaat asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. 

Mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulonsaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat enintään 12 145 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan 

asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia 

sisältävään osaan.

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat 

asukkaat

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat 12 146 - 30 391 euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset 

muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon 

tapauksia sisältävään osaan.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat yli 30 391 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan 

asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia 

sisältävään osaan.

Talouksien keskikoko Talouksien keskikoko on alueella asuvien talouksien koko yhteenlaskettuna ja jaettuna talouksien lukumäärällä.

Asumisväljyys Asumisväljyys (m2) on se keskipinta-ala, joka saadaan, kun talouksien asuinhuoneistojen yhteispinta-ala jaetaan asukkaiden lukumäärällä.

Lapsitaloudet Lapsitalouksiin on luettu ne taloudet, joissa vähintään yksi lapsi on 0-17 -vuotias.

Aikuisten taloudet Aikuistalouksissa kaikki talouden jäsenet ovat 18 - 64 -vuotiaita.

Eläkeläisten taloudet Eläkeikäisten talouksissa vähintään yksi talouden jäsen on vähintään 65 -vuotias.

Lähde; Tilastokeskus



Indikaattoriselitteet
Indikaattori Selite

Omistusasunnoissa asuvat taloudet Omistusasunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asunnon hallintaperuste on omistusasunto. Omistusasunnoiksi katsotaan sekä 

kiinteistön että asunto-osakkeiden omistukseen perustuvat asunnot.

Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia joiden asunnot ovat hallintaperusteeltaan vuokra-, arava-, korkotukivuokra- ja 

asumisoikeusasuntoja.

Asuntojen keskipinta-ala Asuntojen keskipinta-ala (m2) on kaikkien asuinhuoneistojen pinta-ala jaettuna niiden lukumäärällä.

Pientaloasunnot Pientaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat erillisiä pientaloja (omakoti- ja paritalot) tai rivi- ja ketjutaloja (sisältävät vähintään 

kolme kytkettyä asuntoa).

Kerrostaloasunnot Kerrostaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat asuinkerrostaloja. Asuinkerrostaloryhmään kuuluvat vähintään kolmen asunnon 

talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin.

Alkutuotannon työpaikat Sisältää seuraavat toimialat; Maatalous, metsätalous ja kalatalous

Jalostuksen työpaikat Sisältää seuraavat toimialat; Kaivostoiminta ja louhinta, Teollisuus, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, Vesihuolto, viemäri- ja 

jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, Rakentaminen

Palveluiden työpaikat Sisältää seuraavat toimialat; Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, Kuljetus ja varastointi, Majoitus- ja 

ravitsemistoiminta, Informaatio ja viestintä, Rahoitus- ja vakuutustoiminta, Kiinteistöalan toiminta, Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, Koulutus, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Taiteet, 

viihde ja virkistys, Muu palvelutoiminta, Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen 

tuottamiseksi omaan käyttöön, Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Työlliset Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka olivat ansiotyössä vuoden viimeisellä viikolla.

Työttömät Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15-64 -vuotiaat henkilöt.

Lähde; Tilastokeskus



Kiitos!
kehittämispäällikkö Liisa Kolari

liisa.kolari(at)kouvola.fi

puh 020 615 8026


