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Koronavirusepidemian vaikutukset 
Tampereen kaupunkiseudulla 

Business Tampere Oy ja Visit Tampere Oy seuraavat tarkasti 
koronavirusepidemian vaikutuksia kaupunkiseudun 
elinkeinoelämään ja matkailuun.  

  
–  Suhtautuminen koronaepidemiaan on muuttunut viime 
päivinä merkittävästi. Ensin ajateltiin, ettei sillä ole juuri ole 
merkitystä maailmantalouteen, mutta nyt tilanne on toinen. 
Tampereen kaupunkiseutu on osa globaalia taloutta ja 
vaikutukset yltävät meillekin, toteaa Business Tampereen 
toimitusjohtaja Harri Airaksinen. 

 
Business Finlandin toteuttaman kyselyn mukaan 
koronavirusepidemialla on eniten vaikutuksia työntekijöiden 
matkustamiseen, mutta myös muita vaikutuksia on jo 
havaittavissa. Vastanneista noin puolet arvioi, ettei epidemia 
juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. 
Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin 
kielteisiä lyhyellä aikavälillä. Työpaikkojen määrään vaikutusta 
ei vielä uskota olevan. 
  
Kielteisten vaikutusten arvioinnissa on selvä poikkeama niiden 
vastaajien osalta, joilla Aasia kuuluu markkina- tai toiminta-
alueeseen: lähes puolet on sitä mieltä, että epidemia vaikuttaa 
vientiin kielteisesti tai hyvin kielteisesti lyhyellä aikavälillä. 
  

Kyselystä selvisi, että yritykset pystyvät lyhyellä aikavälillä 
melko hyvin arvioimaan epidemian vaikutuksia liiketoimintaan, 
mutta pitemmän aikavälin vaikutuksista yrityksillä on enemmän 
epävarmuutta. 
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Matkailun osalta epidemian suurimmat vaikutukset ovat 
toistaiseksi kohdentuneet Lappiin kiinalaisten ryhmämatkojen 
peruutusten myötä. 
 
–  Koronavirus tulee vaikuttamaan tänä vuonna kielteisesti 
globaaliin matkailuun ja koskettaa myös Tamperetta. Epidemian 
seurauksena kotimaan matkailu todennäköisesti kasvaa ja 
ulkomaanmatkailu vähenee, sanoo Visit Tampereen 
matkailujohtaja Jari Ahjoharju.  

  
Koronavirusepidemian vuoksi on peruttu suuria kansainvälisiä 
elinkeinoelämän ja matkailualan tapahtumia, kuten World 
Mobile Congress Barcelonassa, kiinteistösijoittamisen MIPIM 
Cannesissa ja matkailumessut ITB Berliinissä. Tällä on 
vaikutuksia myös Business Tampereen tekemään 
investointienedistämistyöhön ja Visit Tampereen 
matkailumarkkinointiin. 

  
–  Seuraamme tilanteen kehittymistä ja Visit Finlandin 
toimenpiteitä sekä linjauksia ja teemme tarvittavat muutokset 
markkinointisuunnitelmiin, kumppanuus- ja markkinointijohtaja 
Noora Heino Visit Tampereesta kertoo. 

Uutiskirje on lähetetty sekä Business Tampereen että Visit 
Tampereen uutiskirjeiden postituslistoille. Se on luettavissa 
myös molempien yhtiöiden verkkosivuilla. Lue lisää aiheesta 
Business Finlandin verkkosivuilta. 

  
 
 
 
 
 


