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VAASAN SEUDUN KILPAILUKYKY JA
KASVUSOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT
KEHITYSTAVOITTEET

V

aasan kaupunki ja seutu kuuluvat maan elinvoimaisimpiin,
kilpailukykyisimpiin ja nopeimmin kasvaviin kaupunkeihin
ja kaupunkiseutuihin Suomessa. Tämän osoittavat useat
kaupunkiseutuvertailut ja elinvoima- sekä kilpailukykytutkimukset. Vaasan seutukunta nousi ykkössijalle 70:stä seutukunnasta
Suomen seutukuntien kilpailukyvyn tarkastelussa vuonna 2015.
Vaasan seutukunnan vahvuuksia ovat innovatiivisuus, työn tuottavuus, työllisyysaste ja koulutustaso. Vaasa nousi toiselle sijalle 26 suurimman kaupungin joukosta Suomen seutukuntien kilpailukyky 2005–2013-tutkimuksessa, jossa vertailtiin suhteellista
elinvoiman vahvistumista. Tämä osoittaa että Vaasa on kyennyt
parantamaan asemaansa ja kilpailukykyään huomattavasti muihin verrattuna. EK:n Kuntaranking 2015 tutkimuksessa vertailtiin
Suomen seutukuntien vetovoimaa yritysten sijaintipaikkana ja
Vaasa nousi myös siinä kolmen kärjen joukkoon. Kun tarkastellaan
teollisuustuotannon jalostusarvoa per asukas, arvonlisäyksen
muutosta vuosina 2006–2013 sekä teollisuuden henkilöstömäärän muutosta, Vaasa on kaikissa ehdoton ykkönen 25 suurimman
kaupungin vertailussa. Yritysten t&k-panostusten kasvun osalta
Vaasa on toisena pääkaupunkiseudun jälkeen. Uusimmassa Kaupunkiverkkotutkimuksessa 2015 nostetaan esiin kaupungin kauttaaltaan positiivinen kehitys ja sijoittuminen kehitysedellytyksiltään kuuden kärkikaupungin joukkoon Suomessa, metropolialue
mukaan lukien. Liitteeseen 1 on koottu Vaasan seudun kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta osoittava tilastoaineisto.
Seudun väkiluku kasvaa nopeasti ja jopa työikäisen väestön
määrän ennakoidaan kasvavan tulevina vuosina. Työpaikkojen
määrä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti kaikilla päätoimialoilla alkutuotantoa lukuun ottamatta. Koko maan kehityksestä
poiketen myös teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet merkittävästi. Työpaikkojen määrä on kasvanut erityisesti energiateknologiateollisuudessa.
Vaasa on merkittävä koulutuskaupunki, jossa toimii Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken-Svenska handelshögskolan, Vaasan
ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus. Alueen korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä ja kyvystä palvella elinkeinoelämää on olemassa monta hyvää esimerkkiä. Korkeakoulujen kykyä tukea yritysten
t&k-toimintaa voidaan edelleen tehostaa. Korkeakoulujen tuki on
tärkeää erityisesti pienille yrityksille, joiden oma innovaatiopotentiaali saattaa olla rajallinen. Suuryritysten osalta on tärkeää,
että korkeakouluista löytyy niiden omaa tutkimusta täydentävää
t&k-toimintaa.

Hyvien kasvunäkymien realisoituminen Vaasan seudulla edellyttää, että energiateknologiateollisuuden kasvua ja monipuolistumista tuetaan myös julkisen sektorin toimin. Erityisesti pk-yritysten kasvun, uusiutumiskyvyn ja kansainvälistymisen tukeminen
on tärkeää, sillä niiden rooli työllistäjänä ja elinkeinoelämän uudistajana on merkittävä.
Vaasan seutu tunnetaan vahvasta kaksikielisyydestään ja Pohjoismaisista siteistään. Pohjoismaat ovat nykyään Suomen viennin kannalta edelleen hyvin merkittäviä (Ruotsi suurin vientimaa,
Norjassa vahva kasvupotentiaali), ja seudulla on erinomaiset mahdollisuudet toimia suhteita syventävänä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia avaavana alueena kansallisesta näkökulmasta.

KASVUSOPIMUKSEN TAVOITTEENA
ON NOSTAA SUOMEN KILPAILUKYKYÄ
GLOBAALEILLA ENERGIA-/YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN MARKKINOILLA. TÄMÄN TAKIA
KÄRKITEEMAKSI ON VALITTU ÄLYKKÄÄT JA
KESTÄVÄT ENERGIARATKAISUT
VIENNIN SELKÄRANKANA.
Vaasan seudun tavoitteena on pysyä Euroopan tasolla merkittävänä energiateknologian innovaatiokeskittymänä ja kasvattaa
edelleen painoarvoaan vuoteen 2030 mennessä.
Tämä kasvusopimusehdotus muodostaa alueellisen strategisen kehittämiskokonaisuuden, joka toteuttaa samalla hallitusohjelmaa ja hallituksen linjaamia kansallisia kärkihankkeita. Pohjanmaa on pitkään menestynyt hyvin ja muodostaa nykyisellään
yhden Suomen vientiteollisuuden avainalueen. Alueen myönteisen kehityksen johdosta mm. EU:n rakennerahastojen rooli on
kaupunkiseudulla vaatimaton kansallisessa vertailussa. Suomen
kansantalouden kannalta olisi edullista suunnata kansallista rahoitusta tälle alueelle, jossa rahoituksen kerrannaisvaikutukset
ovat erityisen huomattavat. Kasvusopimukseen, ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmaan ja EAKR-ohjelmaan sisältyvät
toimet muodostavat Pohjanmaalla kokonaisuuden, jotka tukevat
saumattomasti myös maakunnan älykkään erikoistumisen prosessia (katso liite 2). Kasvusopimusehdotus on laadittu siten että siihen ei sisälly INKA-ohjelmassa käynnissä olevia tai toteutettavia
hankkeita. Sopimusehdotukseen sisältyvät hankkeet on mahdollista käynnistää vuonna 2016.

Suomen seutukuntien kilpailukyky 2013 (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö 2015), EK:n Kuntaranking 2015,
Kansallinen kaupunkiverkostotutkimus 2015/MDI Oy, TEMin tilaama Finnish Innovation Ecosystems 2015/Synocus Oy)
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VAASAN SEUTU (ENERGYVAASA) TAVOITTELEE PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ

Kokonaisliikevaihdon
merkittävää
vuosittaista kasvua, joka
valtaosaltaan suuntautuu
vientimarkkinoille

Työntekijöiden
määrän merkittävää
vuosittaista kasvua
(nyk. 11 000)

T&K-toiminnan
määrätietoista laajentamista teollisuudessa
ja julkisella sektorilla
(nyk. 194m€/v, 1.700
henkilöä)
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Uusien energiakeskittymään
kytkeytyvien yritysten
perustamista ja
sijoittumista alueelle

ENERGIATEKNOLOGIA
– ÄLYKKÄÄT JA KESTÄVÄT ENERGIARATKAISUT
VIENNIN SELKÄRANKANA

V

aasan seudulle on keskittynyt merkittävä osa Suomen ja
koko Pohjoismaiden energiateknologiateollisuudesta. Vahvinta osaaminen on hajautetun energiatuotannon, energian jakelun ja käytön ratkaisuissa (energiatehokkuus). Seudulla on
suuria, globaaleja yrityksiä, suuri joukko niiden alihankintakumppaneita, voimakkaasti kasvavia yrityksiä ja startup – yrityksiä tehokkaasti verkottuneina.
Paikallinen korkeakouluverkosto tuottaa osaavan työvoiman
ohella tutkimus-, kehitys- ja testauspalveluja yritysten tarpeisiin.
Vaasan seutu on sitoutunut alueen teollisuuden kehittämiseen,
jota se tukee mm. välittäjäorganisaatioina toimivien kehitysyhtiöiden avulla. Ekosysteemi hyödyntää myös ulkoisia yhteyksiä
käyttämällä niin Suomesta kuin ulkomailta löytyvää kumppaneiden, tutkimustoiminnan ja alihankinnan erityisosaamista. Vaasan
seudun energiaklusteri on erittäin voimakkaasti vientipainotteinen, ja sillä on Suomen vaihtotaseeseen hyvin merkittävä vaikutus.
Vaasan seudulla sijaitseekin Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä: yli 140 yritystä, joista usea alansa globaali markkinajohtaja, liikevaihto 4,4 miljardia euroa, josta 80 %
viennistä, 30 % koko Suomen energiateknologiaviennistä, työntekijöitä 11 000.
Energia- ja ympäristöteknologioista sekä palveluista on muodostumassa Suomen viennin uusi veturi. Energian tarve globaalisti on kaksinkertaistumassa vuoden 2010 tasosta vuoteen 2035,
tämä luo globaalin investointitarpeen, jonka suuruudeksi on arvioitu1600–2000 miljardia/vuosi.2 Arviolta puolet investoinneista tullaan tekemään uusiutuviin energiateknologioihin, lisäksi nopean ja älykkään säätövoiman merkitys tulee kasvamaan. Tarve
uusiutuvien energialähteiden käyttöön lisääntyy voimakkaasti
myös kansainvälisten ilmastosopimusten myötä. Vaasan seudulta
löytyy monipuolista kansainvälisen tason osaamista ja vahvoja resursseja vastaamaan alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Tähän kasvuun tarvitaan tietysti olemassa olevien globaalien markkinajohtajien kasvua, mutta myös uusille kansainvälisille
markkinoille tähtääviä yrityksiä sekä uusia innovatiivisia tapoja
muodostaa kaupallisia ja tutkimuksellisia kokonaisuuksia, katso
kuva 1, Large energy systems.
Vaasan kaupunki on profiloitunut Pohjolan energiapääkaupungiksi. Uusimmat toimenpiteet kaupungin osalta ovat kaupunginhallituksen hyväksymä Energia- ja ilmasto-ohjelma ”Energialla
menestykseen” ja hakemus FISU-verkoston jäseneksi. Ohjelman
keskeiset tavoitteet ovat:
1. Energiatehokkuuden parantaminen, energiaa säästävät ja
käyttöä tehostavat toimenpiteet
2. Uusiutuvan energian lisääminen, aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista saatava energia
3. Asuinalueiden energiapalveluiden kehittäminen, kuten asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin liittyvä neuvonta
4. Kaupunginjohtajasopimuksen (Covenant of Mayors/
SEAP-asiakirja) mukaisesti määrällisenä tavoitteena on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden
1990 tasosta, mutta Vaasan kaupunki on asettanut tältä osin tavoitteekseen 30% vähentämisen. Tämä tarkoittaa, että kaupunki
luopuu fossiilienergiasta korvaten sen uusiutuvalla ja tuottaa hiilipäästöjä vain sen verran kuin sitoo niitä ilmakehästä.

VAASAN KAUPUNGIN TAVOITTEENA ON OLLA
VUONNA 2035 ENSIMMÄINEN HIILINEUTRAALI
KAUPUNKI SUOMESSA.
Vaasassa sijaitsee jo nyt useita uusiutuvan energian pilottisekä tuotantolaitoksia, joiden kansallinen ja kansainvälinen merkitys on huomattava. Olemassa olevat pilotti- ja demonstraatiokohteet on lueteltu kohdassa 2D.

VAASAN SEUDUN TAVOITTEENA
ON PYSYÄ EUROOPAN TASOLLA
MERKITTÄVÄNÄ ENERGIATEKNOLOGIAN
INNOVAATIOKESKITTYMÄNÄ JA
KASVATTAA EDELLEEN PAINOARVOAAN
VUOTEEN 2030 MENNESSÄ.
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-06-03/energy-supply-requires-40-trillion-investment-to-2035-iea-says
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KUVA 1. LARGE ENERGY SYSTEMS
ALUEEN YRITYKSIÄ JA TKI-ALUSTOJA ENERGIA-ALAN LAAJOJEN KONSORTIOHANKKEIDEN
KAUPALLISTEN KOKONAISUUKSIEN MUODOSTAMISEKSI, LÄHDE: OY MERINOVA AB

WIND & SOLAR

POWER PLANTS

• ABB
• Mervento
• Vacon/Danfoss
• The Switch/Yaskawa
• Ampner
• Roaming

• ABB
• Citec
• Wärtsilä
• VEO

ENERGY EFFICIENCY BUILDINGS
• ABB
• There Corporation
• Vacon/Danfoss
• Comsel
• Lumitar

GAS
• Uwira
• Wärtsilä
• Stormossen • Wapice
• Citec

• Granlund
• Wapice
• Fidelix

GRID AUTOMATION

ENERGY EFFICIENCY INDUSTRY
• ABB
• Vacon/Danfoss
• There Corporation
• The Switch
• Vamp/Schneider

• Adiabatix
• Uwira
• Wapice

• Arcteq
• Comsel
• Granlund

DATA & COMMUNICATION

R&D PLATFORMS, PILOTS AND EXAMPLE INSTALLATIONS

• Wapice
• Anvia
• CO-Automation
• Comsel

• Energy Research Centre (VEBIC)
• Sundom Smart Grid
• Vaskiluodon Voima
• Westenergy
• Illumination pilots at Botnia Arenas

• ABB
• Vamp/Schneider
• VEO
• Arcteq
• Ampner
• Ravera
• Comsel
• Maviko
• Wapice
• Crimppi

• Suvilahti residential area
• School at Porvarinkatu
• Stormossen biogas
• Vaasa gas buses

VAASAN SEUDULLA SIJAITSEE POHJOISMAIDEN MERKITTÄVIN
ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ

YLI 140 YRITYSTÄ, JOISTA
USEA ALANSA GLOBAALI
MARKKINAJOHTAJA

LIIKEVAIHTO 4,4 MILJARDIA EUROA, JOSTA 80 %
VIENNISTÄ

30 % KOKO SUOMEN
ENERGIATEKNOLOGIAVIENNISTÄ
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TYÖNTEKIJÖITÄ
11 000

KÄRKITEEMAAN SISÄLTYVÄT HANKEKOKONAISUUDET
Seuraavat hankkeet on priorisoitu yhdessä energiaklusterin toimijoiden yhteistyönä
AIKO-ohjelman puitteissa toteutettaviksi vuosina 2016–2018
c.
Analyysistä liiketoimintaa
d. Energiatehokas seutu
d1. Energiaratkaisujen kansallinen ja kansainvälinen
demonstraatio- ja pilottiympäristö
d2. Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen
asuinalue Vaasaan

1. KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY
a. EnergyVaasa vientikonsortiot
b. EnergySpin
c.
Tulevaisuuden valmistaminen, huoltopalvelut
sekä teollinen internet
2. DIGITALISAATIO & INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
a. PAC-tutkimusalusta (Protection, Automation, Control)
b. Simulaatio

3. KANSALLINEN KAASUALAN OSAAMISKESKITTYMÄ
Demoympäristö ja kaasualan tutkimuksen kehittäminen

1. KANSAINVÄLINEN KILPAILUKYKY
Vaasassa toimii useita liiketoimintayksiköitä, joilla on konsernin sisällä globaali t&k-vastuu tietyistä keskeisistä energiateknologian alueista. Näille tulee turvata kansainvälisesti kilpailukykyiset toimintaedellytykset, ettei näitä toimintoja siirretä muihin maihin ja toisaalta mahdollistetaan samalla myös mahdollisuus
laajentaa näitä t&k-vastuita Vaasassa. Kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyy voimakkaasti
myös tuotantotehokkuuden, myynnin, markkinoinnin ja palveluiden kehittäminen.
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ENERGYVAASA VIENTIKONSORTIOT
TAUSTA
Kansainvälisillä markkinoilla pyydetään tarjouksissa laajoja
kokonaisuuksia (esim. kaupungin laajuisen energiahuollon kokonaisratkaisua mm. ilmanlaadun turvaamiseksi), tämän tyyppisiä ratkaisuja haetaan erityisesti kehittyvissä maissa kuten
Pohjois-Afrikan maat, Lähi-Itä ja Aasia.
TAVOITE
Hankkeen kautta haetaan ratkaisuja edellä mainittuun suuria
kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavaan haasteeseen. Rakennetaan konsortiomalleja, joissa sekä suuryritykset että pk-yritykset voivat liittyä laajempaan kokonaisuuteen
yhdessä tarjoamalla suurempia kokonaisratkaisuja sekä palveluja kansainvälisille markkinoille. Kokonaisuus voi olla laaja
energiantuotanto- tai verkkoratkaisu, jossa vaaditaan korkealaatuista cleantech-, automaatio- ja älyverkko-osaamista tai
muu merkittävä suurempi hankekokonaisuus.
TOIMENPITEET
Luodaan EnergyVaasa klusterin osaamisprofiili. Profiilissa otetaan käsittelyyn kaikki alueen yritykset, joilla on potentiaalia
vientimarkkinoille ja ovat valmiita panostamaan EnergyVaasa
konsortiorakenteeseen. Profiilissa listataan yrityskohtaisesti tuotteita, palveluja, osaamisalueita ja maantieteellistä läsnäoloa. Tähän hyvänä lähtökohtana on työn alla oleva EnergyVaasa Export Catalogue, jonka ensimmäinen versio julkaistiin
12/2015. Osaamisprofiili jakaa yritykset pääalueiden mukaan,
kuten esimerkiksi: älyverkot, tuuli & aurinko, hajautettu energiantuotanto, kaasuverkosto, energian varastointi, energiatehokkuus, teollisuus, rakennukset, energiainfra, kaukolämpö,

6

CHP- laitokset, jätteestä energiaa. Pääalueet ovat sellaisia kokonaisuuksia, jossa alueella löytyy osaamista. Pääalueet määritellään osaamisprofiilityön yhteydessä, katso kuva 1.
Kartoitetaan ja tutkitaan markkinoita, joilla kokonaistarjouksia on liikkeellä. Selvitetään EnergyVaasa klusterin mahdollisuudet luoda konsortio (tai konsortioita) tarjoamaan pyydettyihin tarjouspyyntöihin, sekä luodaan toimintamalli, jolla
löydetään klusterin osaamisprofiilia vastaavia tarjouksia. Toiminnassa hyödynnetään Team Finland verkostoa kokonaisuuksia haettaessa. Tarkoituksena on päästä kiinni projekteihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Konsortiotoiminnan
alustavaan valmisteluvaiheeseen on osallistunut myös Sitra.
Identifioidaan konsortiojohtajia, jotka voivat ottaa pääroolin
tarjousprosessista. Konsortiojohtajat keräävät peruskonsortiosopimuksen mukaisesti sopivia tarjouskumppaneita mukaan
tarjoukseen.
Vaasan seudun yritykset kattavat laajan osan energiateknologiakenttää, mutta ulottamalla konsortiotoiminta kattamaan
koko Suomen, voimme täydentää aukkoja EnergyVaasa tarjoamassa ja tavoitella laajempia kokonaisuuksia kuin mitä yksi
alue pystyy toteuttamaan.
VAIKUTTAVUUS
Hankkeen toteuttamisella tavoitellaan merkittävästi uutta
vientiliiketoimintaa.
TOTEUTTAJAT
Oy Merinova Ab ja Vaasan yliopisto yhteistyössä teollisuuden
kanssa, aikataulu: 36 kk. Budjettiarvio 500.000 euroa.
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ENERGYSPIN - ENERGIA-ALAN YRITYSKIIHDYTTÄMÖ
TAUSTA
Globaalisti toimivissa suurissa yrityksissä syntyy ideoita
ja innovaatioita, joita voitaisiin hyödyntää paremmin kansallisesta, paikallisesta ja myös yrityksen näkökulmasta.
Monet energia-alan menestystarinoista ovat onnistuneita
spinn-offeja ja vaativat useiden tahojen tiimiytymistä. Energia-alan alkuvaiheen yritykset ovat pääoma- ja osaamisintensiivisiä ja toimialalle olisikin luotava erityinen kohtaamisympäristö ja toimintatavat uusien yritysten kansainvälisen kasvun nopeuttamiseksi. Energia-alalla ei ole olemassa
selkeitä toimintamalleja, joissa energia-alan startupit voisivat löytää kasvua globaalien energia-alan markkinajohtajien avulla eikä toisaalta malleja, joilla samat suuryritykset
löytäisivät oman toimintansa tehokkuuden ja tulevaisuuden
kasvunsa kannalta tärkeitä startupeja, keksintöjä ja innovaatioita.
TAVOITE
Luodaan kansainvälisen nopean ja tehokkaan kasvun mahdollistava ja kasvua tukeva Euroopan johtava energia-alan
kiihdyttämö, jossa tukiprosessien (mm. neuvonta, rahoitus,
tuotekehitys, kaupallistaminen) avulla yhdistetään yrityksiä
(ml. isot kansainväliset toimijat ja startup-yritykset) syvälliseen ja laajamittaiseen yhteistyöhön ja edistetään niiden innovaatioiden toteuttamista ja kaupallistamista. Tavoitteena on myös kasvattaa yritysten liikevaihtoa ja työllisyyttä
sekä houkutella uusia kansainvälisiä toimijoita ja yrityksiä
vahvistamaan energiaklusteria.
TOIMENPITEET
Vaasan seudulla on viimeisen kahden vuoden aikana konseptoitu uutta toimintamallia ja järjestetty tapahtumia ener-
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gia-alan startup-yritystoiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi Vaasan seutu on myös vastannut kansallisen Kasvu Open
–kilpailun energiaosiosta. Alueella on valmius käynnistää
Euroopan mittakaavassa merkittävän toimialakohtaisen
yrityskiihdyttämön toiminta ja kehitys. AIKO-ohjelman kansalliset tavoitteet vastaavat juuri tähän mahdollisuuteen ja
tarpeeseen. Konseptoidun mallin pohjana ovat jo olemassa
oleva yhteistyörakenne alan kansallisten kärkiyritysten ja
toimialakohtaisten sijoittajien sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Toiminta käynnistetään luomalla tarkoituksenmukainen kiihdyttämöympäristö startup-yritysten tukiprosesseineen. Tähän sisältyy tiiviin yhteistyömallin organisointi
kansainvälisten suuryritysten ja pääomasijoittajien kanssa.
Toimintaan kuuluu vahvasti tapahtumien järjestäminen, paikallisesti mm. vuosittain EnergyWeekillä. Keskeisellä sijalla
on verkottuminen ja yhteistyö kansallisesti ja kansainvälisesti erilaisten energia-alan, startup-toiminnan ja sijoitustoiminnan tapahtumien ja toimijoiden kanssa.
VAIKUTTAVUUS
Hankkeen vaikutuksena syntyy Suomeen useita uusia energiateknologia-alan startup- ja spinoff-yrityksiä, joilla on
entistä paremmat mahdollisuudet menestyksekkääseen
liiketoimintaan kansainvälisillä markkinoilla. Perustettavat uudet yritykset vahvistavat osaltaan merkittävästi alan
suuryritysten kilpailukykyä ja toimintaa Suomessa.
TOTEUTTAJAT
VASEK Oy ja Oy Merinova Ab, aikataulu: 36 kk.
Budjettiarvio: 350.000 euroa.

TULEVAISUUDEN VALMISTAMINEN, HUOLTOPALVELUT
SEKÄ TEOLLINEN INTERNET
TAUSTA
Automaatio, 3D-tekniikat ja robotiikka tulevat muuttamaan tuotantoteknologioita ja –taloutta nopeasti seuraavien vuosien aikana. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita täysin automaattiset kokoonpanolinjastot, jotka keskustelevat
toiminnanhallintajärjestelmien kanssa itsenäisesti ja voivat
jopa käynnistyä itsenäisesti, kun tilaus on vahvistettu toiminnanohjausjärjestelmässä. Koneiden ja laitteiden etäohjaus ja -seuranta sekä huollon ja kunnossapidon automaattisen seurannan merkitys kasvaa osana elinkaariajattelua.
Tuotantokustannusten alentaminen teknologisin keinoin on
Suomessa avainasemassa. Tulevaisuudessa älykkäistä järjestelmistä saatavan tiedon hallinta ja analysointi tulee olemaan merkittävää.

siä ratkaisuja liiketoiminnassaan ja palveluissaan. Hankkeen
tavoitteena on myös käynnistää tiedon hallintaan ja analysointiin liittyvää tutkimusta.

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja osaamisen parantaminen aktivoimalla ja auttamalla yrityksiä hyödyntämään uusimpia teknisiä ja tietotekni-

TOTEUTTAJAT
Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu Oy,
Yrkeshögskolan Novia ja Oy Merinova Ab, aikataulu: 36 kk.
Budjettiarvio: 400.000 euroa.
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TOIMENPITEET
Automaatio, 3D-tekniikkka ja robotiikka workshopit. Yrityskohtainen aktivointi ja automaation mahdollisuuksien
selvittäminen yhdessä yritysten kanssa. Tiedon hallintaan
ja analysointiin liittyvän tutkimuksen suunnittelu.
VAIKUTTAVUUS
Energiaklusterin yritysten kilpailukyky nousee lopputuotteiden, palvelukokonaisuuksien ja osa-kokonaisuuksien
osalta merkittävästi.

2. DIGITALISAATIO & INNOVAATIOYMPÄRISTÖ
KUVA 2. SMART SYSTEMS PLATFORM -VISIO (LÄHDE VAASAN YLIOPISTO)

LIVING LABS

PILOT STUDY
PLATFORMS
SOLAR POWER

WASA STATION

GAS

SUNDOM
SMART GRID
SMART GRIDS
IN FINLAND AND ABROAD

WIND FARMS IN
OSTROBOTHNIA

RESEARCH HOTEL
VEBIC

INKA

AIKO

• Smart Power Generation
• Internal CombustionEngine
• Distributed Energy
• Renewable Fuels

• PAC
• Future Networks
• PS CAD
• Simulation
• Big Data Library

RTDS (AIKO)

ENERGY RESEARCH & DIGITALIZATION

2A

PAC-TUTKIMUSALUSTA

(PROTECTION, AUTOMATION & CONTROL– SUOJAUS, AUTOMAATIO & OHJAUS)

TAUSTA
VEBIC – Vaasa Energy Business Innovation Centre (kuva 2)
on Vaasaan rakenteilla oleva energia-alaan keskittyvä laboratoriokokonaisuus, jonka tutkimustoimintaa laajennetaan
sähköteknisen teollisuuden haasteisiin. Tavanomaiset sähköjärjestelmät suojataan vikatilanteessa vaurioilta ja niiden
mahdollisesti aiheuttamilta henkilövahingoilta suojareleillä. Monet järjestelmien suojaustehtävät vaativat monimutkaisia valvontajärjestelmiä. Tulevaisuuden sähköjärjestelmät edellyttävät suojauksen ja automaation integraatiota,
koska älykkäissä sähköverkoissa energiavirtojen suunnat
vaihtelevat. Näissä järjestelmissä laitteiden välisen tiedonsiirron merkitys korostuu. Vaasan energiaklusterissa toimii
kolme älykkäisiin sähköverkkoihin keskittyvää suojaus- ja
automaatiotekniikan vientiyritystä.
TAVOITE
Järjestelmäratkaisujen kehittämisen tukena toimii tutkimusalusta, jota käyttäen voidaan tutkia, kehittää ja kokeilla
innovatiivisia suojaus- ja automaatiojärjestelmiä sekä näihin liittyvää tiedonsiirtoa.
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TOIMENPITEET
Rakennetaan PAC-tutkimusalusta (Protection, Automation,
Control), jolla digitaaliset suojaus-, automaatio- ja ohjaustoiminnot voidaan integroida tulevaisuuden sähköverkkojen
tutkimus- ja kehitystoimintaa varten.
VAIKUTTAVUUS
Alan vientiyritysten globaali kilpailukyky paranee. Oppilaitoksista valmistuvilla paremmat valmiudet työelämään.
Kilpailukyky tutkimushankkeiden rahoituksen hakemisessa (esim. EU-hankkeet) paranee. Alueella sijaitsee Suomen
ainoat sähköjärjestelmien suojauslaitteita valmistavat yritykset. Suojaus- ja automaatiojärjestelmien kokeellinen
tutkimus vahvistaa osaamista.
TOTEUTTAJAT
Vaasan yliopisto, aikataulu: 36 kk.
Budjettiarvio 400.000 euroa.

2B

SIMULAATIO
TAUSTA
Mallinnus, simulointi ja tiedonkeruu reaalimaailmasta ovat
VEBIC:in olennaisia ilmiöpohjaisen tutkimuksen elementtejä. Vaasan yliopiston simulointiosaamisen säilyminen kansainvälisesti tunnetulla tasolla edellyttää investoimista takaisinkytkennän tarjoavaan digitaaliseen simulointiin, jota
yrityksetkin ovat jo toivoneet.
TAVOITE
VEBIC-laboratorioon kehittyy kansainvälisen tason tutkimusalusta, joka olennaisia elementtejä ovat seuraavat:
• RTDS-simulointiympäristö (Real Time Digital Simulation)
jo olemassa olevien simulointiympäristöjen jatkeeksi
• Tietoliikenneyhteydet reaalimaailman kohteista
• Kerätyn datan hyödyntäminen teknologian ja liiketoiminnan kehittämisessä

2C

TOIMENPITEET
Hankitaan kansainvälisesti kilpailukykyinen, riittävän laaja
RTDS-laitteisto. Rakennetaan alueellisiin ja jopa valtakunnallisiin pilottihankkeisiin tietoliikenneyhteydet. Kootaan
energiasovelluksista saatua tietoa tietovarannoksi. Tätä
tietomassaa (Big Data) analysoimalla ja louhimalla kehitetään simulointimalleja ja uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia.
VAIKUTTAVUUS
Vientiyritysten kilpailukyky paranee. Yliopistosta tulee
kiinnostava kohde kansainvälisille tutkijoille. Edellytykset
kansainvälisen tason tutkimushankkeisiin paranevat oleellisesti.
TOTEUTTAJAT
Vaasan yliopisto, aikataulu: 36 kk.
Budjettiarvio 400.000 euroa.

ANALYYSISTÄ LIIKETOIMINTAA
giaan liittyvä Big Data –tietovaranto, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa.

TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on yhdistää uusiutuvien energiaan
liittyvien tuotantolaitosten ja t&k-alustojen tieto yhteiseen
alustaan sekä muodostaa tästä tiedosta uusiutuvaan ener-

TOTEUTTAJAT
Vaasan yliopisto, Hanken-Svenska handelshögskolan,
aikataulu: 36 kk. Budjettiarvio 350.000 euroa.

KUVA: CITEC

TAUSTA
Energia-alaa tukevan liiketoiminnan kehittäminen on kiihkeässä murrosvaiheessa. Energiatuotannon ja -jakelun uudet rakennemuutokset edellyttävät myös ajantasaista
tutkimusta. Tutkimustulosten analysointi johtaa uusiin innovaatioihin. Innovaatioiden avulla syntyy uutta liiketoimintaa. Innovaatioita tulee kokeilla ja kehittää eteenpäin.
Strategisen suunnittelun tuloksena syntyneen liiketoimintamallin toimivuus edellyttää, että yrityksellä on osaamista ja kykyä liiketoimintaan.

9

TOIMENPITEET
Yhdistetään uusiutuvaan energiaan liittyvien tuotantolaitosten ja t&k-alustojen tieto yhteiseen alustaan.
VAIKUTTAVUUS
Massiivisten tietovarantojen louhinta mahdollistaa innovaatioita, jotka toimivat virikkeenä uuteen liiketoimintaan.

2D

ENERGIATEHOKAS SEUTU
OSA 1. ENERGIARATKAISUJEN KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN
DEMONSTRAATIO- JA PILOTTIYMPÄRISTÖ, OSAAMISEN LEVITTÄMINEN JA
VERKOTTAMINEN MM. ENERGYWEEK -TOIMINNAN KAUTTA
Vaasan seudulla sijaitsee ja on suunnitteilla lukuisia kansallista ja kansainvälistä mielenkiintoa herättäviä energia-alan
käytännön sovelluksia, mm.:
• Energiaomavarainen vuoden 2008 Asuntomessualue (sedimenttilämpö/matalaenergiaverkosto, kaatopaikkakaasun
hyödyntäminen mikroturbiiniratkaisulla)
• Maailman suurin biomassan kaasutuslaitos Vaskiluodossa
2012
• Westenergyn jätteenpolttolaitos vuonna 2012, joka yhdessä Vaskiluodon biomassan kaasutuslaitoksen kanssa alensivat yhdessä Suomen hiilidioksidipäästöjä 1%
• Suomen suurimpiin lukeutuvan monitoimihallin (Botniahalli) valaistus uudella Array LeS valaistusteknologialla vuonna
2014
• Stormossenin biojätteen ja vedenpuhdistuslietteen käsittelylaitos, jossa aloitettiin kotitalousjätteiden hyödyntäminen kaasuksi ensimmäisenä Suomessa jo 1980-luvulla. Uusin
kehitystoimi on tuottaa biokaasua liikennekäyttöön mm. kaupungin vuonna 2016 käyttöön otettaville 12 uudelle kaasubussille+ tankkausasema henkilöautoille
• Påttin jätevesipuhdistamon prosessit ja lämpöenergian talteenotto
• Sundom Smart Grid älykkään sähköverkon tutkimus- ja innovaatioalusta, käynnistys 2014, tähän sisältyy myös Sundomin koulukeskuksen energiaratkaisut
• EPV Tuulivoima Oy:n maan suurimpiin kuuluva 150.000 MWh
tuulivoimapuisto, tuotantokäytössä vuodesta 2015
• Porvarinkadun koulun energiatehokas saneeraus ja aurinkosähköratkaisu 2015
• Laihialle parhaillaan rakennettava pyrolyysilaitos, joka tuottaa öljyä/polttoainetta jätemuovista, käyttöönotto vuonna
2016

• Merenkurkun liikenteeseen suunniteltu uusi maailman energiatehokkain kaasukäyttöinen alus, jossa toteutetaan lukuisia energiateknologisia innovaatioita. Kokonaisuuteen liittyy
innovatiivinen digitalisoitu LNG-terminaalin hallintajärjestelmä
• Suunnitteilla oleva kaupunkikorttelin suuruinen Wasa Station kongressi- ja tapahtumakeskus uusien energiaratkaisujen
demonstraatio- ja tutkimusalustana
TAVOITE
Vaasan seudun energiaratkaisut muodostavat tärkeitä pilotti-, referenssi- ja tutkimuskohteita alan teollisuudelle ja innovaatiojärjestelmän muille toimijoille. Tavoitteena on laajentaa näiden kohteiden hyödyntämistä kansallisessa ja
kansainvälisessä mittakaavassa osana alan kehitystyötä.
TOIMENPITEET
Vaasassa järjestettävä EnergyWeek on Suomen suurin vuosittainen kansainvälinen energia-alan ammattilaistapahtuma, kts. www.energyweek.fi. Tapahtuma kokoaa maaliskuussa 2016 arviolta 4.000 energia-alan asiantuntijaa viikon eri
tapahtumiin. Konseptoidaan EnergyVaasa –sateenvarjon alle
toimintamalli technical visits –tyyppisesti, johon sisältyy teemoittaisia esittelykokonaisuuksia ja verkostoitumisen edistämismalleja EnergyWeekin puitteissa sekä laajemmin ympärivuotiseksi toiminnaksi. Kootaan systemaattisesti faktatietoa viestintänäkökulmasta ja linkitetään toiminta mm. VEBIC
(Vaasa Energy Business Innovation Centre) tutkimus- ja analyysitoiminnan kanssa.
TOTEUTTAJAT
VASEK Oy, Oy Merinova Ab,
aikataulu: 36 kk. Budjettiarvio 350.000 euroa.

OSA 2. TULEVAISUUDEN ENERGIATEHOKAS JA
INNOVATIIVINEN ASUINALUE VAASAAN
Vaasan kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna
2035. Kaupungin uusi energia- ja ilmasto-ohjelma sisältää
lukuisia konkreettisia kehitystoimenpiteitä tavoitteeseen
pääsemiseksi.
TAVOITE
Vaasan kaupungin yhtenä tavoitteena on luoda innovatiivinen ja energiatehokas asuinalue Vaasaan, joka toimisi alustana demo- ja pilottikohteille liittyen suunnitteluun,
kaavoitukseen, infrastruktuuriin ja rakentamiseen sekä rakennusalan toimijoiden ja energia-alan yritysten verkottamiseen ja aktivointiin pilottikohteiden rakentamiseen.
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TOIMENPITEET
Vaasan raviradan alueelle luodaan pilottialue, joka toimii
näyteikkunana energiatehokkaille ja kestäville ratkaisuille, missä yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan.
Alueesta muodostuu Living Lab-kaltainen kokonaisuus, jossa toteutetaan ja seurataan uusia innovaatioita.
Vaasan kaupungin omistama noin 16,7 hehtaarin alue sijaitsee keskusta-alueen välittömässä läheisyydessä Hietalahden kaupunginosassa ja se rajoittuu nykyisen raviradan
alueelle.
TOTEUTTAJAT
Vaasan kaupunki, VASEK Oy, Vaasan yliopisto,
aikataulu: 36 kk. Budjettiarvio 300.000 euroa.

3. KANSALLINEN KAASUALAN OSAAMISKESKITTYMÄ JA TUTKIMUKSEN SYVENTÄMINEN
Vuoteen 2030 mennessä maailman energiankäyttö tulee kaksinkertaistumaan vuoden 2010 tasosta.
Tästä uudesta kapasiteetista noin 50% tullaan rakentamaan uusiutuviin energialähteisiin perustuen.
Globaalisti rakennetaan merkittävästi vaikeasti säädettävissä olevaa energian tuotantokapasiteettia,
joka tarvitsee enenevässä määrin säätö- ja varavoimaa. Älykäs ja nopeasti säätyvä kaasuvoima tulee olemaan tulevaisuudessa merkittävä kasvuala (esimerkiksi sähköverkkojen tasehallinta). Kaasuteknologian
hyödyntäminen nousee merkittävään asemaan globaalien päästövähennysten aikaan saamisessa.

KUVA 3.
(LÄHDE: VAASAN VESI)

3

KAASUALAN DEMOYMPÄRISTÖ JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN
TAUSTA
Vaasan seudulle on keskittynyt merkittävää kaasuun ja
kaasuteknologioihin liittyvää yritysosaamista, esimerkiksi
Wärtsilä on johtava kaasukäyttöisten voimalaitosten markkinajohtaja, laivojen kaasu- ja LNG-voimankäytön ja kaasunjärjestelmien sekä ratkaisujen toimittaja. Oy Stormossen
Ab biokaasujäteasema aloitti biokaasun valmistamisen
jo 1980-luvulla ja Vaskiluodon puukaasutin lukeutuu edelleen maailman suurimpiin. Merkittävien tuotanto- ja demo/
pilottilaitosten lisäksi Vaasaan on muodostumassa uusia
t&k-alustoja, esim. suunnitteilla oleva LNG-infrastruktuuri,
terminaali ja alus ja keväällä valmistuva Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC). Alueellinen kokonaisuus on
esitetty kuvassa 3.
TAVOITE
Hankkeen tavoitteena on tutkimus- ja kehitys- sekä tuotantoinfran luominen, jolla mahdollistetaan merkittäviä investointeja uuden arvoketjun tuotantoon tulevaisuudessa.
Tämä saavutetaan yhdistämällä Vaasassa toimivien korkeakoulujen ja yritysten osaaminen, siten että voidaan luoda
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uutta tutkimusta, josta on merkittävää hyötyä suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Esimerkiksi yritysten toimesta
on havaittu kehityskohteita mm. kaasumoottorien liikennekäytöissä ja niihin liittyvissä ympäristöllisissä haasteissa ja
biokaasu- ja pyrolyysiprosessien optimoinneissa.
TOIMENPITEET
Selvitetään alueen ja Suomen kaasun jakeluun ja teknologioihin liittyvä osaaminen ja kehityskohteet. Kehitetään
alueen demoympäristöä edellä mainittujen asioiden analysointiin ja luodaan roadmap alan toimijoiden ja oppilaitosten kesken yhteistyön parantamiseksi ja syventämiseksi.
TOTEUTTAJAT
Suunnitellaan ja aktivoidaan merkittävä tutkimuskokonaisuus, johon osallistuu alueen teollisuuden lisäksi Oy Merinova Ab, VASEK Oy, Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi, aikataulu: 36
kk, budjettiarvio 450 000 €.

VASTAUKSET TEMAATTISIIN KYSYMYKSIIN
INNOVATIIVISET JULKISET HANKINNAT
Laajoja käytännön toimenpiteitä, joissa on jo suunnitteilla tai
toteuttamisvaiheessa puhtaiden ratkaisujen edistämistä investoinneissa, on seuraavia:
• WasaStation + koko korttelin kaikkien kiinteistöjen yhteinen
energiayhtiö
• Uusi laiva Merenkurkkuun (suunnittelussa käytetty runsaasti
innovatiivisia puhtaan energian ratkaisuja)
• Kaupungin katuvalaistuksen uudistaminen LED-/LES-teknologiaan
• Biokaasuverkosto, sisältäen mm. seuraavat:
• Biokaasubussit (Motivan kestävä julkinen
hankkija- kilpailun kunniamaininta 5/2015)
• Jätevesilietteen jalostaminen biokaasuksi
• Erilaiset kiertotalouteen tähtäävät toimenpiteet

1. MITEN KAUPUNKI AIKOO HYÖDYNTÄÄ
AINEELLISIA TAI AINEETTOMIA INVESTOINTEJAAN
INNOVAATIOIDEN EDISTÄMISESSÄ?
Vaasan kaupungin strategiassa on määritelty kaupungin visioksi
”Kansainvälinen Vaasa – Pohjolan energiapääkaupunki”. Strategiaan on kirjattu muun muassa seuraavia hankintoihin ja investointeihin liittyviä, visioon tähtääviä toimenpiteitä:
1. Energiaosaaminen näkyväksi toiminnassa ja investoinneissa
2. Kansainvälisen innovaatiokeskittymän ja tutkimus- ja kehittämisalustojen määrätietoinen kasvattaminen Vaasaan
3. Elinkeinopoliittisesti tärkeiden investointien toteuttaminen
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
4. Energia-alan laaja-alaisen koulutuksen vahvistaminen
5. Toimiva joukkoliikenne: uusiutuvan energian hyödyntäminen
Lisäksi kaupunki kaavoituksessa ohjaa nykyään toimijoita innovatiivisuuteen siten, että kaavoituksessa on haettu innovatiivisia ratkaisuja joiden toteutuminen varmistetaan siten, että
tontinluovutukseen asetetaan ehtoja innovatiivisten mallien toteuttamiselle sekä myönnetään tontinvuokrasta alennuksia innovatiivisten ratkaisujen toteuttajille.
Mikäli valmisteilla oleva uusi hankintalainsäädäntö astuu voimaan, näkee Vaasan kaupunki mahdollisuuksia mm. seuraavilla osa-alueilla: neuvottelumahdollisuuksien lisääntyminen ja
innovaatiokumppanuus, joiden avulla on mahdollista joustavammin antaa markkinoilla toimiville yrityksille mahdollisuus tarjota omia innovatiivisia ratkaisujaan hankintoihin. Kaupunki tulee
hyödyntämään näitä uusia mahdollisuuksia erityisesti laajoissa,
vaikutuksiltaan suurissa hankkeissa. Nyt on jo nähtävissä kehitystrendi, jossa kaupunki ostaa erilaisia suoritteita esimerkiksi
prosessien sijaan, ja näin antaa myös tilaa tarjoajien innovatiivisten ratkaisujen esiin tuomiselle.
Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ja erilaisissa kuntalaisille suunnatuissa teknisen sektorin palveluissa hyödynnetään
jo nyt laajasti ja jatkossa entistä laajemmin erilaisia digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

3. MITEN KAUPUNGISSA ON MÄÄRITELTY INNOVATIIVISET
JULKISET HANKINNAT JA MITEN NIITÄ SEURATAAN?
Vaasan kaupungille luodaan vuoden 2016 aikana hankintaohjelma, jossa määritellään millä osa-alueilla ja miten kaupunki pyrkii edistämään innovaatioita omilla hankinnoillaan ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Apua tähän työhön saamme
myös INKA- ohjelman puitteissa toteutettavasta Tekesin kansallisesta hankintavalmennuksesta, johon kaupungin ylin johto
osallistuu. Hankintavalmennuksesta odotetaan saatavan hyviä
vinkkejä ja parhaita käytäntöjä siihen mitkä ovat parhaat työkalut Vaasan kaupungin johtoryhmälle hankintojen ohjaukseen ja
seurantaan. Esimerkiksi sosiaalisesti vastuullisilla hankinnoilla
tarkoitetaan, että hankintayksiköt huomioivat hankintansa vaikutukset yhteiskunnallisesta näkökulmasta (TEM:in julkaisuja,
kilpailukyky 18/2015). Tavoitteena on Tekesin ohjelman myötä
luoda Vaasan kaupungille yleiset ohjeet sosiaalisten kriteerien
käytöstä julkisissa hankinnoissa. Kriteerit voivat näkyä esim.
siten, että tarjouskilpailun voittanut toimittaja sitoutuu sopimuskauden aikana työllistämään tietyn määrä työttömiä työnhakijoita tai että tarjoaja suostuu tarjoamaan esimerkiksi työkokeilupaikkoja työttömille työnhakijoille. Vaasassa pyritään
toteuttamaan edellä mainituilla kriteereillä hankinnat esimerkiksi tehostetun palveluasumisen osalta.

2. MITEN KAUPUNKI AIKOO HYÖDYNTÄÄ JULKISIA
INVESTOINTEJA PUHTAIDEN RATKAISUJEN EDISTÄMISESSÄ?
Kaupunkistrategiaa toteutetaan strategisten ohjelmien avulla. Yksi näistä on energia- ja ilmasto-ohjelma, joka on hyväksytty kaupunginhallituksessa tammikuussa 2016. Energia- ja
ilmasto-ohjelmaan on kirjattu kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet, joilla edistetään puhtaita ratkaisuja.
Tavoitteisiin pääsemiseksi on listattu joukko toimenpiteitä,
joita yhdistävä tekijä on puhtaiden ratkaisujen edistäminen julkisissa investoinneissa. Kehittämistoiminnan jatkuvuus varmistetaan ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla ja vuorovaikutteisella toiminnalla kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa sekä
hakemalla FISU- verkoston jäsenyyttä.

4. ONKO KAUPUNGISSA ASETETTU TAVOITETTA
INNOVATIIVISTEN JULKISTEN HANKINTOJEN
HYÖDYNTÄMISELLE?
Tältä osin kaupungin valmistelutyö on meneillään ja odottaa tässä vaiheessa uuden hankintalain säätämistä ja voimaan astumista. Pohjatyötä hankintaohjelmalle on tehty kouluttamalla omaa
henkilöstöä hankintoihin jo usean vuoden ajan sekä tekemällä
tiivistä yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen
kanssa tavoitteena lisätä yrittäjien tietoutta kaupungin hankinnoista ja edesauttaa uusia innovaatioita omalta talousalueelta.

12

VASTAUKSET TEMAATTISIIN KYSYMYKSIIN
MAAHANMUUTTO
kuitenkin suuria haasteita myös Vaasan ja Pohjanmaan alueella.
Kokonaistilanteen perusteella Vaasalla on kaikki edellytykset
yhteistyössä yritysten, elinkeinoelämän sekä Pohjanmaan TE toimiston kanssa hyödyntää koko työmarkkinapotentiaali maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi. Vaasan seudulla voidaan edelleen tehostaa kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa alueen
teollisuuden ja muun työmarkkinan sekä maahanmuuttajien välillä esimerkiksi työttömät ulkomaalaiset ja kansainväliset tutkinto-opiskelijat alueella. Tähän tarvittaisiin kasvusopimuspolitiikan kautta osoitettua valtion panostusta.

1. MITEN KAUPUNKI PYRKII AKTIVOIMAAN MAAHANMUUTTAJIEN OSALLISTUMISTA ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKAAN SEKÄ HYÖDYNTÄMÄÄN HEIDÄN OSAAMISTAAN
KASVUN JA INNOVAATIOIDEN TUEKSI?
2. MITEN KAUPUNKI ON YLEISEMMIN VARAUTUNUT
LISÄÄNTYVÄÄN MAAHANMUUTTOON KUTEN ASUMISEN
SEKÄ KOTOUTUMISEN, OSALLISUUDEN JA TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMISEEN?
Vaasan kaupunki on strategiassaan ja päätöksenteossaan nostanut kansainvälisyyden menestystekijäkseen energiaosaamisen
rinnalle. Maahanmuutto luo tutkitusti edellytyksiä kansainvälistymiseen, uusiin työpaikkoihin ja talouskasvuun. Tutkimuksen mukaan Pohjanmaan alueen BKT heikkenisi jo nyt 1,5 – 1,7
% ilman maahanmuuttajien työpanosta. Vaasan väestöstä muuta kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvien osuus on peräti 7,6 %. Vaasan kaupungin monikulttuurisuudesta kertoo esimerkiksi se, että kaupunki on 25 vuoden aikana vastaanottanut
runsaat 2000 kiintiöpakolaista ja oleskeluluvan saanutta turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen on keskeinen haasteemme turvataksemme mm.
osaavan työvoiman yrityksille ja muille työnantajille. Lisää tilastotietoa liitteessä 3.
Alueen kansainvälinen teollisuus rekrytoi aktiivisesti ulkomaisia osaajia vaativiin tehtäviin esimerkiksi Wärtsilässä on 40 kansallisuutta edustettuna Vaasassa. Kaupunkiseudun toimijat ovat
mahdollistaneet ulkomaisen työvoiman ja perheiden integroitumisen määrätietoisella työllä kuten varmistamalla englanninkielisen opintopolun päiväkodeista yliopistotasoiseen koulutukseen.
Tämän lisäksi Vaasan korkeakoulut tekevät hyvää yhteistyötä
kansainvälisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille on suunnattu harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja sekä luotu oma mentorointijärjestelmä. Opiskelijoiden osaamispotentiaalin käyttöönottaminen voi johtaa innovatiivisiin kehittämis- ja
yhteistyöavauksiin niin Pohjanmaalla kuin lähtömaissa. Tämän
vastavuoroisen kansainvälisen osaamisverkoston kehittäminen
voi kasvattaa vientiä ja vilkastuttaa elinkeinoelämää.
Väestö- ja työllisyystilastot osoittavat maahanmuuttajien integroinnin onnistuneen muuta maata paremmin Vaasan kaupungissa, työssäkäyntialueella ja Pohjanmaalla. Ulkomaan kansalaisten väestöosuus ja määrä on huomattavasti suurempi kuin
useimmilla muilla vastaavankokoisilla alueilla. Tästä huolimatta heidän työttömyysasteensa on muihin alueisiin verrattuna alhainen. Maahanmuuttajien integroitumista alueella on edistänyt
varsinkin se, että alue kuuluu maan elinvoimaisimpiin ja kilpailukykyisimpiin sekä väestö- ja työpaikkamäärältään nopeimmin
kasvaviin alueisiin. Maahanmuuttajien työllistymisen kanssa on

INNOVATIIVINEN KOTOUTUMINEN PERUSTUU
SYSTEMAATTISEEN PERUS- JA KEHITTÄMISTYÖHÖN
Vaasan kaupunki painottaa kotoutumisessa osallistavien instituutioiden merkitystä. Maahan muuttaneiden osallistumisen
edistämiseksi ja resurssien käyttöönottamiseksi on tehty useiden vuosien ajan perus- ja kehittämistyötä. Hankkeet, kuten
Work Place, Botnia Integration, Botnia Work, Welcome Office,
Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi, Solid Voice ja Solid Youth
ovat edistäneet maahanmuuttajien työllisyyttä ja osallisuutta sekä luoneet rakenteita uusille toimintatavoille. Innovaatioja elinkeinopolitiikkaan tähtäävän kotoutumisen tavoitteena on
kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja eri palvelujen sekä toimijoiden välinen yhteistyö ja osaaminen.
MAAHANMUUTTAJAT OSALLISTUJINA
JA VAIKUTTAJINA VAASASSA
Maahanmuuttajien kehittämisehdotukset kotouttamisen ja osallisuuden edistämiseksi ovat yhteneväiset niin tutkimusten kuin
perus- ja kehittämistyönkin tavoitteiden kanssa. Vuonna 2013
toteutetun Vaasan maahanmuuttajien kansalaisraadin tulokset
nostavat kehittämistehtäväksi alueellisen vuorovaikutusalustan, koulutuksen ja työllisyyden joustavat polut, kansainvälisen
osaamisen hyödyntämisen, asiakaslähtöisyyden sekä yritystoiminnan tukemisen. Aito vuorovaikutus erilaisilla kohtaamis-, oppimis- ja innovaatioareenoilla määriteltiin kasvun ja kehityksen
edellytykseksi. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää osallistuvaa kotoutumista on Vaasassa luotu tavoitteellisesti yhdessä. Kotouttamista kehitetään Vaasassa mm. kaupungin strategisilla ja rakenteellisilla uudistuksilla, sopimuksellisen yhteistyön
keinoin sekä perus- ja hanketyöllä. Tämä tulevaisuuteen orientoituva kotouttamisen kokonaisuus on valikoitujen esimerkkien
valossa kuvattu taulukkona liitteessä 4 sekä kaupungin kotouttamisohjelmassa liite 5 että kotouttamisohjelman toteuttamisohjelmassa liite 6. Osallistavan kumppanuuden toimintakokonaisuus on kuvattu liitteessä 7.

Vaasan kaupungin strategia
Norberg, Johan & Fredrik Segerfelt (2012): Migrationens kraft - därför behöver vi öppna gränser
4
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2015). Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt. Delmi Rapport 2015:4.
5
Reini, Kaarina (2012) Maahanmuuton taloudelliset vaikutukset, Vieraskielisen työvoiman aluetaloudelliset vaikutukset Pohjanmaalle, THL, 12/2012.
2
3
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VAASAN SEUTU OSANA SUOMEN
KASVUKÄYTÄVÄVERKOSTOA SEKÄ
MAL-VERKOSTON TEEMAHAKEMUKSESSA
KASVUVYÖHYKE:
SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄ - SAAVUTETTAVUUS ON KILPAILUKYVYN
PULLONKAULA – KÄYTÄVÄN YHTEISTYÖ OSA RATKAISUA

J

raideliikenteen muodossa. Raideliikenteen kehitys on ollut positiivista viime vuosina lukuun ottamatta VR:n hiljattain tekemiä päätöksiä junavuorojen vähentämisestä, joka suoraan heikentää alueen saavutettavuutta, pendelöintiä ja kasvukäytävän
kehitystä. Asemanseudun osalta Vaasassa on käynnissä mittava kehitysvaihe, jossa joitakin vuosia sitten valmistuneen matkakeskuksen yhteyteen on käynnissä uuden Wasa Station nimellä
kulkevan kaupunkikorttelin kattavan kongressi- ja tapahtumakeskuksen suunnittelu (hinta-arvio 200m€). Kaupungilla on edelleen aiemman Kasvusopimuksen mukainen intressi radanvarren
alueiden lunastukseen valtiolta, tämä mahdollistaisi noin 20 ha
alueen tehokkaamman hyödyntämisen asuntorakentamiseen ja
elinkeinotoimintaan.
Kasvuvyöhykkeen kehittämisen kannalta keskeistä on maantieyhteyksien kehittäminen (VT 3) sekä kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen. Vaasan lentoasema on maamme viidenneksi suurin maakuntakenttä, jonka suorat kansainväliset
lentoyhteydet mahdollistavat Pohjanmaan vientiteollisuuden
kilpailukykyisen toimintaympäristön. Vaasan seudun energiateknologian keskittymä tarjoaa myös vahvaa osaamista ympäristöystävällisen ja energiatehokkaan liikenteen kehittämiselle
kasvuvyöhykkeellä.

otta Suomen kasvukäytävä toimisi tehokkaasti kilpailukyvyn
ja kasvun edistäjänä, tulee kehityskäytävän ulkoiseen saavutettavuuteen eli kansainvälisten liikenneyhteyksien vahvistamiseen kiinnittää huomiota. Tämän takia on tärkeä huomioida
kuten kasvuvyöhykehakemuksessa todetaan että ”Kasvukäytävällä on useita laajentumissuuntia. Tampere-Seinäjoki-Vaasa/
Umeå – käytävä ja erityisesti Helsinki-Tallinna on jo voimakkaassa kasvussa ja molemmissa on pyrkimystä organisoituun käytäväyhteistyöhön”. Tuoreimmassa kaupunkiverkkotutkimuksessa
Pohjanmaalle laajentuva kasvukäytävä nousee vahvasti esiin,
vrt. liite 8.
Vaasan ja Uumajan kaupungit ovat perustaneet yhteisen satamayhtiön Kvarken Ports sekä yhteisen varustamon NLC Ferry nykyiseen Merenkurkun laivaliikenteeseen. Parhaillaan on viimeisteltävänä laaja kasvukäytäväesitys ”Midway Alignment of
the Bothnian Corridor” EU:lle sekä Suomen ja Ruotsin valtioille,
sisältäen mm. suunnitellun innovatiivisen laivahankkeen toteutuksen. Uumaja on Tukholman pohjoispuolisen Ruotsin voimakkaasti kasvava keskus, jonka yksi vahvuus monipuolisen elinkeinoelämän lisäksi on mittava koulutus- ja tutkimustoiminta (lähes
40.000 korkeakouluopiskelijaa).
Vaasan kaupunki kehittää saavutettavuuttaan myös lento- ja

TEEMAKOHTAISET KAUPUNKIVERKOSTOT: TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT, ELINVOIMAKUNNAT JA RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA
KAUPUNGISTUMASSA SUOMESSA, MAL-VERKOSTON HAKEMUS
Asemanseudun/radanvarren sekoittuneen alueen kehittäminen,
monipuolisen tulevaisuuden asumisen ympäristöt (täydennysrakentaminen ja tiivistäminen), älykkäät liikennejärjestelmät sekä
erityisesti seutukuntakaupungin muuntuvan yhdyskuntarakenteen ja hallinnon haasteiden ratkaiseminen.

Vaasan kaupunki haluaa kasvukäytäväkaupunkien liittoutuman
ohella olla mukana luomassa uudenlaista kaupunkiseututulevaisuutta. MAL-verkoston kautta Vaasa hakee tukea urbaanin,
elävän, turvallisen ja kutsuvan kaupunki- ja toimintaympäristön kehittämiseen. MAL-verkoston resurssiviisaan, elinvoimaisen yhdyskunnan työpaketit tukevat seudun kehittämistyötä:

LIITTEET
1. Tilastot: Vaasan seudun kilpailukyky ja elinvoima
2. Smart Specialization in Ostrobothnia Pohjanmaan älykkään erikoistumisen kokonaisuus
3. Tilastot: Maahanmuutto
4. Kotouttamiskokonaisuuden jatkoaskeleet

5. Vaasan kaupungin kotouttamisohjelma 2014–2017
6. Vaasan kaupungin kotouttamisohjelman toteuttamisohjelma
7. Maahanmuuttajien osallistava kumppanuus
8. Kartta kasvukäytävästä
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Seuraava ydintiimi on työstänyt tämän Kasvusopimusehdotuksen
Susanna Slotte-Kock, Vaasan kaupunki
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Erkki Antila, Vaasan yliopisto
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Tämän lisäksi sopimusehdotuksen laadintaan on osallistunut
seudun laaja kasvusopimusryhmä sekä useat muut yksityisen ja
julkisen sektorin edustajat eri osakokonaisuuksien valmistelun osalta.
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