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Helsingin ja Helsingin seudun 
väestöennuste 2021–2060

Päätulokset
• Ennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa ny-

kyisestä 658 457 asukkaasta 700 000 asukkaaseen vuoden loppuun 
2028 mennessä. Vuonna 2050 väkiluku on 824 000 ja vuonna 2060 
asukkaita on 870 000 henkeä.

• Helsingin kasvu jää tänä vuonna 3 900 asukkaaseen, ja vuodesta 2023 
eteenpäin kasvu palaa lähes samalle tasolle, jolla se oli ennen korona-
pandemiaa. Vuosina 2023–2036 kasvu on keskimäärin 6 600 henkeä 
vuodessa.

• Alle kouluikäisten määrä vähenee lähivuosina, mutta kääntyy sen jäl-
keen kasvuun.

• Peruskouluikäisten määrä kasvaa 2 000 hengellä vuoden 2024 loppuun 
mennessä, mutta sen jälkeen ikäluokan kasvu pysähtyy vuosikymme-
nen loppuun asti.

• Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 2020-luvun loppuun mennessä 17 000 
hengellä nykyisestä 53 000 hengestä.

• Alueista kasvavat eniten suuret asuntorakentamisen projektialueet, 
kuten Kalasatama, Pasila, Kruunuvuorenranta ja muu Laajasalo sekä 
Vuosaari, Jätkäsaari ja Malmin lentokenttä.

• Ruotsinkielisen väestön määrä kasvaa 3 000 hengellä 2030-luvun 
loppuun mennessä, mutta kieliryhmän osuus koko väestöstä pienenee 
hieman.

Tutkimuksen tarkoitus
Julkaisussa esitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun väestöennusteet 
vuosille 2021–2060 sekä Helsingin osa-alueittainen ennuste vuosille 2021–2036. 
Väestöennuste laadittiin myös ruotsinkieliselle väestölle. Väestöennusteen tu-
lokset esitellään palvelujen suunnittelun kannalta merkittävimmistä ikäryhmistä. 
Julkaisussa kuvataan ennustemenetelmä ja ennusteessa tehdyt oletukset alue-
taloudellisesta ja demografisesta kehityksestä. Lisäksi julkaisu sisältää katsa-
uksen Helsingin ja Helsingin seudun väestökehityksen viimeaikaisiin piirteisiin 
sekä analyysiä muuttoliikkeen vaihteluiden taustalla vaikuttavista tekijöistä. 

Aineisto:  
Ennuste on laadit-
tu kaupunginkanslian 
kaupunkitietoyksikös-
sä. Ennusteen väes-
törakenne ja väestö-
muutostietojen pe-
rustana on käytet-
ty Tilastokeskuksen 
toimittamia aineisto-
ja. Lisäksi osa-alueit-
taisessa ennusteessa 
käytetään Helsingin 
Kaupunginkanslian 
talous- ja suunnitte-
luosaston tuottamaa 
asuntotuotantoennus-
tetta.

Ennusteen laadinnas-
sa käytettiin ensi ker-
taa menetelmää, joka 
kehitettiin pääkau-
punkiseudun väestö-
ennustejärjestelmä-
hankkeessa ”Digiajan 
väestöennustejär-
jestelmän kehittämi-
nen kuntien talouden 
ja palvelutuotannon 
suunnittelun perus-
taksi”. Hankkeen ra-
hoittajana toimi Val-
tiovarainministeriö. 
Hankkeessa olivat 
mukana Helsinki, Es-
poo, Vantaa ja Porvoo. 
Hankkeessa tuotettiin 
myös avoimen lähde-
koodin toteutus, joka 
on saatavissa avoin-
data.fi -palvelusta.
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Väestömuutoksista
Ennusteen mukaan Helsingin väestönkasvu pienenee vuoden 2036 jälkeen siten, 
että kasvu on ennusteen loppupuolella noin 4 900 asukasta vuodessa. Syntynei-
den määrä on ennusteen alkupuolella noin 6 800 lasta vuodessa, mutta kasvaa 
ennustekauden lopulla 7 500 lapseen vuodessa. Myös vuosittaisen kuolleiden 
määrän ennustetaan kasvavan väestön ikääntymisen myötä nykyisestä noin 
5 500 kuolleesta 7 000 kuolleeseen. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin näh-
den pienenee näin ollen ennustekauden aikana 1 500 hengestä 500 henkeen. 
Muuttoliikkeen oletetaan lisäävän Helsingin väestöä ennustekauden alkupuolella 
yli 5 000 hengellä vuosittain, mutta pienenevän myöhemmin 4 000 henkeen 
vuodessa. Helsinki menettää muuttoliikkeen myötä asukkaita muihin Helsingin 
seudun kuntiin, mutta saa lisää asukkaita seudun ulkopuolisesta Suomesta ja 
ulkomailta. Ulkomaisen muuttoliikkeen osuus tulevien vuosien muuttovoitosta 
on noin kaksi kolmannesta.

Koko Helsingin seudun väestömäärän ennustetaan kasvavan nykyisestä 1,54 mil-
joonasta asukkaasta kahteen miljoonaan asukkaaseen 2050-luvun puolivälissä.

Helsingin väestön 
määrä kasvaa vuoden 
2030 loppuun men-
nessä kaikissa ikäluo-
kissa. Vähiten kasva-
vat 0–14-vuotiaiden 
ryhmä, noin 2 000 
lapsella ja 60–74-vuo-
tiaiden ikäryhmä, noin 
4 000 hengellä. 75 
vuotta täyttäneiden 
ikäryhmä kasvaa sel-
västi eniten, 17 000 
hengellä. Vanhempien 
työikäisten määrä 
kasvaa 15 000 hengel-
lä. 15–29-vuotiaiden 
ikäryhmä kasvaa hie-
man yli ja 30–44-vuo-
tiaiden ikäryhmä hie-
man alle 10 000 hen-
gellä. Yleisesti voi sa-
noa, että ennusteen 
mukaan väestö ikään-
tyy selkeästi.

Helsingin väestö ikäluokittain 31.12.2021 ja ennuste 31.12.2030

Lähteet: Kaupunkitieto / Helsingin kaupunki; Tilastokeskus.

Lue koko julkaisu täältä: pdf
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