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Kaupunkiseudun väkiluku on kasvanut vuoden 2020 
alusta lokakuun loppuun mennessä 4260 asukkaalla, eli 
noin 1,08 %. 

Kuntien välisessä vertailussa on Tampereen kasvuvauhti 
on noussut kovimmaksi (1,33 %) lokakuun 
ennakkotilastojen mukaan. Yli prosentin kasvuvauhdissa 
ovat myös Nokia, Pirkkala ja Lempäälä.





MAL-seutujen vertailussa Tampereen kaupunkiseudun 
kasvuvauhti (1,08 % vuoden 2020 alusta) on ollut muita 
seutuja voimakkaampaa.

Seutujaot MAL-sopimuskuntien mukaan: 
Helsingin seutu: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Vihti
Oulun seutu: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Turun seutu: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, 
Parainen, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku





Yhteenveto väestönmuutoksista 
Tampereen seudulla ja MAL-seuduilla 
(10/2020)
• Tampereen kaupunkiseudun väestönkasvu on jatkunut edellistä 

vuotta voimakkaampana. Lokakuun loppuun mennessä seutu on 
kasvanut ennakkotietojen mukaan 4260 henkilöllä, eli noin 1,08 %. 
Kasvua on reilut 200 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019 
vastaavana ajankohtana.

• Vuoden 2020 väestönkasvu on sijoittunut edellistä vuotta 
enemmän keskuskaupunkiin. Kehyskuntien väestönkehityksessä on 
suurta vaihtelua: Nokia, Pirkkala, Lempäälä sekä Kangasala ovat 
saaneet selvää kasvua Ylöjärven ja Vesilahden väestömäärän 
pysytellessä lähes samana. Oriveden väestönmuutos on ollut 
selvästi negatiivista vuonna 2020.

• MAL-seutujen vertailussa Tampereen seudun kasvuvauhti on ollut 
muita seutuja kovempaa. Myös Turun ja Oulun seudut ovat 
kasvaneet nopeammin kuin vuonna 2019. Helsingin seudun kasvu 
on jäänyt selvästi vuotta 2019 vähäisemmäksi.







Työttömyys Tampereen seudulla ja 
MAL-seuduilla (10/2020)
• Koronapandemian ja rajoitustoimien myötä keväällä rajusti 

noussut työttömyys on jatkanut lokakuun aikana edelleen 
laskuaan Tampereen seudulla sekä muilla MAL-seuduilla. 

• Työttömien osuus on kuitenkin vuoden 2019 lokakuun tasoa 
selvästi korkeampi (3,37 prosenttiyksikköä) Tampereen seudulla 
sekä myös muilla MAL-seuduilla.

• Tampereen seudulla työttömien osuus oli lokakuussa 2020 
korkein Tampereella (14,1 %) ja toiseksi korkein Nokialla 
(12,10%) Muissa seudun kunnissa työttömien osuus vaihteli 
noin 10 ja 8 prosentin välillä.

• Lomautettujen määrässä on Tampereen seudulla tapahtunut 
pientä nousua syyskuun luvuista (+170).

Työttömyysluvuissa huomioitavaa: Lukujen lähteenä oleva TEM:n Työnvälitystilasto eroaa 
virallisena tilastona käytettävästä Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksesta, jossa työttömyyden 
määritelmä on tiukempi. Lisätietoa tilastojen eroista: https://tem.fi/tyollisyyskatsaus-ja-
tyonvalitystilasto
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