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Väestönmuutos Tampereen kaupunkiseudulla 2020 
(Tilanne 30.9.2020)



Kaupunkiseudun väestö on kasvanut 3817 
asukkaalla vuoden 2020 alusta.

Kunnista suurimmat prosentuaaliset kasvut ovat 
tällä hetkellä Pirkkalassa (1,28%) ja Nokialla (1,20 
%). Myös Tampere ja Lempäälä ovat kasvaneet yli 
yhdellä prosentilla syyskuun loppuun mennessä.

Oriveden sekä Ylöjärven väestökehitys on ollut tänä 
vuonna negatiivista.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/aa59cc48-6cff-43dc-ae01-3f3e36989df5/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


Seudun positiivinen väestönmuutos on perustunut 
vuonna 2020 erityisesti muualta Suomesta 
tulevaan muuttovoittoon.

Luonnollinen väestönlisäys on ollut maltillisen 
positiivista koko seudun tasolla. 
Nettomaahanmuutto on keskittynyt Tampereelle.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6521fafe-5574-44ab-8d16-14d0c34a36c6/ReportSectionf3198de0f2f7554cfc97?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/461a1346-4b68-43da-95f8-350ddba55b75/ReportSectioncd0c18cf74506bec5c0c?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6521fafe-5574-44ab-8d16-14d0c34a36c6/ReportSection2f2a6f7a950b149152b9?pbi_source=PowerPoint


Yhteenveto väestönmuutoksista 9/2019 
ja 9/2020

• Koko seudun väestönkasvu on ollut 9/2020 mennessä ennakkotietojen 
perusteella hieman viime vuotta voimakkaampaa (0,97% v.2020 vs. 0,96% 
v.2019)

• Seudun kunnista edellistä vuotta voimakkaammin ovat kasvaneet Nokia, 
Pirkkala, Lempäälä, Kangasala sekä Tampere. Ylöjärven positiivinen väestönkasvu 
vuonna 2019 on kääntynyt negatiiviseksi vuoden 2020 aikana. Oriveden väestön 
väheneminen on voimistunut entisestään vuoden 2020 aikana. Vesilahden 
väestönmuutos on pysynyt maltillisesti positiivisena.

• Väestönmuutosten osatekijöistä seudulle positiivinen kuntien välinen 
nettomuutto on kasvanut vuoteen 2019 verrattuna. Luonnollinen väestönlisäys 
sekä maahanmuuton tuoma väestönkasvu ovat olleet hieman edellistä vuotta 
vähäisempiä.



Väestönmuutos MAL-sopimus -seuduilla 2020 
(Tilanne 30.9.2020)



MAL-seutujen vertailussa Tampereen kaupunkiseudun 
väestönkasvu on ollut vuonna 2020 muita seutuja 
voimakkaampaa (0,97%).

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/aa59cc48-6cff-43dc-ae01-3f3e36989df5/ReportSection327311e6e53a4fe3c385?pbi_source=PowerPoint


Tampereen seudun väestönkasvu on perustunut 
muita MAL-seutuja selvemmin muualta Suomesta 
tulevaan muuttovoittoon. Syyskuun 2020 loppuun 
mennessä tämä maan sisäinen muuttovoitto on ollut 
suurempaa kuin muilla seuduilla.

Helsingin seudun kasvu on perustunut vuonna 2020 
erityisesti maahanmuuttoon sekä luonnolliseen 
väestönlisäykseen.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6521fafe-5574-44ab-8d16-14d0c34a36c6/ReportSection34d71eb5bb81e7c0f3c2?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/461a1346-4b68-43da-95f8-350ddba55b75/ReportSection9c3681d088733e508653?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/6521fafe-5574-44ab-8d16-14d0c34a36c6/ReportSection2e3297689e88c9576130?pbi_source=PowerPoint


Yhteenveto väestönmuutoksista MAL-
seuduilla 9/2019 ja 9/2020

• Tampereen kaupunkiseudun väestönkasvu on ollut prosentuaalisesti muita 
seutuja voimakkaampaa vuonna 2020. Väestönkasvu on perustunut muualta 
Suomesta tulevaan muuttovoittoon.

• Tampereen sekä Turun ja Oulun seutujen väestö on kasvanut enemmän 30.9. 
mennessä kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Helsingin seudun 
väestönkasvu taas on ollut merkittävästi vähäisempää kuin vuonna 2019. 

• Syynä Helsingin seudun pienempään kasvun on ollut kuntien välisen 
nettomuuttovoiton merkittävä putoaminen lähes 70 prosentilla. Myös 
maahanmuutto Helsingin seudulle on ollut jonkin verran vähäisempää kuin 
vuonna 2019.



Työllisyys Tampereen kaupunkiseudulla 
ja  MAL-sopimus -seuduilla 2020 
( Tilanne 30.9.2020)



https://app.powerbi.com/groups/me/reports/461a1346-4b68-43da-95f8-350ddba55b75/ReportSectionf02651f0f8a626f25547?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/me/reports/461a1346-4b68-43da-95f8-350ddba55b75/ReportSection7d464afb9a2262ee44ff?pbi_source=PowerPoint

