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vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin 
energiateknologian keskittymä, johon kuuluu 
johtavia kansainvälisiä kärkiyrityksiä, kuten 
abb oyj, Wärtsilä oyj, vacon oyj, the switch 
oy, veo oy ja Citec oy. toimijoiden yhteenlas-
kettu liikevaihto on noin viisi miljardia euroa ja 
niiden palveluksessa on yli 10 000 työntekijää. 
yritykset ovat kaksinkertaistaneet työntekijä-
määränsä ja liikevaihtonsa viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. valmistavalle teollisuudelle 
on suuri merkitys sillä, että alueen energiainf-
rastruktuurin keskeiset yritykset, kuten vaasan 
sähkö oy ja vähäpäästöiseen energiantuotan-
toon suuntaava ePv energia oy, tarjoavat mah-
dollisuuksia uusien tuotteiden ja järjestelmien 
pilotointiin. 

vaasan seudun energiaklusteri on voimakkaas-
ti vientipainotteinen. seutu on suomen kärkeä 
työllisyydessä, teollisuuden liikevaihdossa asu-
kasta kohti, sekä teollisuuden ja viennin liike-
vaihdon kasvussa (tilastokeskus 2011–2012). 
teollisuustuotannon liikevaihdon, jalostusar-
von ja tutkimuspanostuksen osalta vaasan seu-
tu on suomen kuuden parhaiten menestyneen 
alueen joukossa.

energiantuotannon alueella on tapahtumas-
sa suuri murros. energiantuotanto uusiutuvi-
en energianlähteiden avulla on merkittävä osa 
voimakkaasti kasvavista cleantech-markki-
noista. uusiutuvan energiantuotannon lisäksi 
lähivuosikymmeninä on odotettavissa erittäin 
suuria investointeja myös sähköverkkoihin, kun 
länsimaissa uudistetaan ikääntyviä verkkoja ja 
nopeasti kehittyvissä maissa laajennetaan nii-
tä. samalla verkkoihin lisätään älykkäitä kom-
ponentteja ja järjestelmiä. energiatehokkuuden 
parantamisella on tärkeä rooli pyrittäessä pie-
nentämään energian käytön ympäristövaiku-
tuksia. energiatehokkuutta voidaan parantaa 
tehokkaasti teollisuuden prosesseissa, liiken-
teessä ja asumisessa. 

vaasan seudun innovaatiokeskittymä Älyk-
käät ja kestävät energiaratkaisut vastaa ener-
giateknologian kysyntään ja pyrkii kasvamaan 
euroopan johtavaksi energiateknologian kes-
kittymäksi. tavoitteena on, että vuoteen 2030 
mennessä vaasa on euroopan tärkein ener-
giateknologian innovaatiokeskittymä, globaa-
listi tunnettu ratkaisujen tuottaja ja edelläkä-
vijä puhtaan energiatekniikan soveltamisessa. 
Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut jakau-
tuvat kolmeen teemaan: älykkääseen energia-
tuotantoon, tulevaisuuden sähköverkkoihin ja 
energiatehokkuuteen. 

sähköenergian globaalin kulutuksen arvioidaan 
kasvavan puolitoistakertaiseksi vuoteen 2030 
mennessä. kulutus kasvaa erityisesti nopeasti 
kehittyvillä markkinoilla. uusiutuvien energia-
muotojen osuus kasvaa ja luo merkittävän kas-
vupotentiaalin myös uusiutuvan energian sää-
tömarkkinoille. 

energiaratkaisujen kysyntä kasvaa myös säh-
köverkkojen uudistamisen ja energiatehokkuu-
den lisäämisen vuoksi. sähköverkot ikääntyvät 
ja kuluttajat asettavat verkkojen luotettavuu-
delle kiristyviä vaatimuksia. hajautettu säh-
kön tuotanto erityisesti uusituvilla energian-
lähteillä yleistyy, ja energiamarkkinoille tulee 
uusia toimijoita. sähköverkkojen uudistaminen 
älykkäiksi luo eurooppaan 56 miljardin euron, 
usa:han n. 300 miljardin euron ja kiinaan 70 
miljardin euron markkinat vuoteen 2020 men-
nessä. energiatehokkuuden vaatimukset luo-
vat eurooppaan 640 miljardin euron markkinat 
vuoteen 2020 mennessä. 

seuraavan aukeaman kuvassa on esitetty ener-
giateknologian innovaatiokeskittymän kehit-
tämisen painopisteet. Painopisteet kuvaavat 
samalla niitä keinoja, joilla edellä kuvattuihin 
tavoitteisiin pyritään.

tiivistelMÄ
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vaasaN iNNovaatiokeskittyMÄN 
kehittÄMiseN PaiNoPisteet

Painopistealueet kuvaavat niitä keinoja, joilla 
Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut -innovaatio-
keskittymä pyrkii tavoitteisiinsa.

innoVaatiotoiminnan kehittäminen

korkeakouluVerkoSton kehittäminen

demonStraatio- Ja pilottikohteet
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EdELLÄKÄVIJÄmARKKINoITA 
LUodAAN RAKENTAmALLA
dEmoNSTRAATIo- JA 
pILoToINTIYmpÄRISTöJÄ

•	Tuulipuistot,	joissa	toteutetaan	
energiantuotantotekniikan, sähkön-
jakelun,  sähkönsiirtotekniikan ja 
energiavarastojen pilotointeja

•	Merenkurkun	laivaliikenteeseen	
ympäristötehokas alus demostraa-
tioalustaksi teollisuuden ratkaisuil-
le

•	Vedenpuhdistamojätteen	hyödyn-
täminen energiantuotannossa

•	Älykkään	sähköverkon	tutkimus-
alusta Palosaaren kaupunginosaan

INNoVAATIoToImINTAA 
KEhITETÄÄN SEURAAVIEN 
ToImENpITEIdEN JA 
hANKKEIdEN AVUILLA

•	Järjestelmäintegraattoreiden	
synnyttäminen; tavoitteena on 
verkottaa pk-yritykset kokonaistoi-
mituksiin vientimarkkinoilla

•	Pk-yritysten	kasvun	edistäminen;	
keinoina alueelliset yhteistyö-
verkostot, ulkomaisten asiantun-
tijoiden markkinatuntemuksen 
hyödyntäminen ja pk-yritysten 
uudistumiseen, kasvuun ja kansain-
välistymiseen tähtäävä Puukko-
ohjelma.

•	Innovaatiotalli	–konsepti;	kattava	
palvelukonsepti ideasta liiketoimin-
taan

•	Innovaatiokeskittymän	tunnet-
tuutta ja vetovoimaisuutta kasva-
tettaessa hyödynnetään energy-
vaasa -brändiä markkioinnissa ja 
tapahtumien järjestämisessä.

ALUEEN KoRKEAKoULU-
VERKoSToA 
VAhVISTETAAN 

kehittämällä erityisesti tekniikan 
kampuksella tutkimusalustoja, jotka 
palvelevat myös teollisuuden tutki-
mus-, testaus- ja koulutustoimintaa. 
opetustoimintaa kehitetään lisää-
mällä teollisuuden ja korkeakoulujen 
keskinäistä vuorovaikutusta.
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kaNsaiNvÄlistyNeitÄ 
kÄrkiyrityksiÄ, joilla 
oN tuotaNNollista 
toiMiNtaa useassa eri 
Maassa ja MaaNosas-
sa

Wärtsilä, abb, 
the switch, vacon, 
kWh

jÄrjestelMÄtoiMi-
tus-, suuNNittelu- ja 
ProjektiNhalliNta-
Palveluja tuottavia 
vieNtiyrityksiÄ

veo, Citec, leimec, 
adiabatix, uwira, Crimppi, 
vamp, Wapice, Maprotec, 
jtk Power, uh-koneistus

erikoistuNeita tuo-
taNNollisia Palveluja 
tuottavia yrityksiÄ 

escarmat, htt group, 
veslatec, Welas, vamec, 
Mapromec, Co-automa-
tion, laine-tuotanto, soP 
Metal, Pinta,  Plastweld, 
Polttoväri, onkilahden 
Metalli, jurvan jousi, 
jv Nortech Metal, Manor, 
österberg, Petsmo 
Products, Fastems

startuP –yrityksiÄ

Mervento, there Cor-
poration, arcteq, egen, 
geopipe

tÄrkeiMPiÄ Muita 
koNeita ja laitteita 
valMistavia vieNtiyri-
tyksiÄ, jotka hyö-
tyvÄt ko. klusteriN 
verkostoista 

t-drill, logset, vaasan 
kuljetuskanavat, veljekset 
ala-talkkari, Nordautoma-
tion

joukko alueeN yri-
tyksiÄ jaoteltuNa 
yritykseN rooliN 
MukaaN ekosystee-
MissÄ.

dynaaminen
yritySkenttä
• Globaaleja vetureita
• Kasvuyrityksiä
• Startup -yrityksiä
• palveluyrityksiä

t&k
• VY, VAmK, Novia
• Åbo Akademi
• Technobothnia
• muut tutkimus-
 instituutiot

rahoituS
• Tekes
• VNT management
• Wedeco 
• Finnvera
• Sitra
• Teollisuussijoitus
• Invest in Finland

ediStäJät Ja 
kehittäJät
• merinova
• Vasek
• Kauppakamari
• muova
• mediacity

kaaVoituS, inFra
Ja luVat
• Kaupungit ja kunnat
• pohjanmaan liitto
• ELY-keskus
• AVI

koulutuS Ja hr
• Vaasan yliopisto
• Åbo Akademi
• Ammattikorkeakoulut
 VAmK ja Novia
• Hanken 
• Yrkesakademi/optima
• Ammatti-instituutti
• VAKK

edunValVonta
•Yrittäjäyhdistykset
• Teknologiateollisuus
• muut intressijärjestöt

energiakluSterin
markkinointi
• Kauppakamari
• Vasek
• merinova
• pohjanmaan liitto
• Kaupunki
• Viexpo ja Finpro

toimitilat
• Vaasa parks
• pYK
• Institutionaaliset 
 sijoittajat
• paikalliset kiinteistö-
 sijoittajat

VaaSan Seudun energiateknologian ekoSySteemi

kuva: WÄrtsilÄ
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vaasan seudulle on keskittynyt mer-
kittävä osa suomen ja koko Pohjois-
maiden energiateknologiateollisuu-
desta. vaasasta viedään maailmalle 
energiateknologian laitteita ja palve-
luja. vaasan energiaklusteri muodos-
tuu alalla toimivista yrityksistä, näitä 
palvelevista organisaatioista ja alalle 
osaajia kouluttavista korkeakouluis-
ta, yliopistoista sekä ammattioppilai-
toksista. yhteistyöllä, vahvoilla ver-
kostoilla, tutkimuksen ja koulutuksen 
sekä toimivan infrastruktuurin ja hy-
vien palveluiden avulla varmistetaan 
energiateknologiakeskittymän yritys-
ten kasvu ja kehitys pitkälle tulevai-
suuteen. 

energia- ja ympäristöteknologioista 
on muodostumassa suomen viennin 
uusi veturi. vaasan seudun energiatek-
nologiakeskittymä on voimakkaasti 
vientipainotteinen.

vaasan seudulla teollisuus, korkeakou-
lut ja julkinen sektori ovat tottuneet 
toimimaan tiiviissä yhteistyössä. vaa-
san seudun energiateknologiakeskit-
tymän kärkiyritykset tunnistavat glo-
baalin energiamarkkinan muuttuvat 
tarpeet ja ohjaavat keskittymän kehit-
tymistä markkinalähtöisesti. korkea-
koulujen ja julkisen sektorin tehtäviin 
kuuluu oikeantyyppisten osaajien kou-
luttaminen, täydentävien tutkimus- ja 
tuotekehityspalvelujen tarjoaminen ja 
erityisesti pk-yritystoiminnan edistä-
minen.

vaasassa on maailman huippuosaa-
mista älykkäässä ja kestävässä säh-
köntuotannossa, -siirrossa ja -käytös-
sä. alueen selviä kärkiyrityksiä ovat 
Wärtsilä ja abb. Wärtsilä on maailman 
johtavia toimittajia laivamoottori- ja 
voimalaitostoimituksissa. abb:n vaa-
san yksiköillä on konsernin antamia 
globaaleja vastuita useissa teknologi-
oissa, esimerkiksi sähköjärjestelmien 
suojaustekniikassa. sähköverkkojen ja 
-laitteiden suojaustekniikkaa kehittää 
vaasassa kaksi muutakin maailman-
markkinoilla toimivaa ja erityisesti 
vientiin panostavaa yritystä schneider 
electric ja arcteq.

abb:n lisäksi veo suunnittelee ja to-
teuttaa vaativia voimalaitosten, säh-
köverkkojen ja teollisuuslaitosten 
sähköistys- ja automaatioprojekteja. 
toimituksia on yli 100 maahan. the-
re Corporation puolestaan kehittää 
mm. koteihin soveltuvaa energianhal-
lintajärjestelmää, jossa esimerkiksi 

paikallinen säätieto ja sähköpörssin 
tuntihinta 24 tunniksi eteenpäin yh-
distetään älykkääksi lämmityksen oh-
jaukseksi.  

energiatehokkuus on vaasalaisen taa-
juusmuuttajavalmistaja vacon oyj:n 
ydinosaamista. vacon on ollut pioneeri 
integroidessaan ohjelmoitavan logiik-
katoiminnallisuuden osaksi taajuus-
muuttajaa, jolloin toimialakohtaisten 

1. Nykytila: PohjoisMaideN MerkittÄviN 
eNergiatekNologiakeskittyMÄ

vaasaN 
eNergiaklusteriN 
avaiNluvut

•	Yritysten	määrä:	yli	120	

•	Työntekijöitä:	10	000,	
neljäsosa suomen ener-
gia-alan työntekijöistä

•	Yhteenlaskettu	liike-
vaihto: 5 miljardia €

•	Viennin	osuus:	70	%

•	Viennin	arvo	kansalli-
sessa	vertailussa:	12	%	
suomen koko teknologia-
teollisuuden viennistä

•	Tutkimus-	ja	kehitystyö-
tä yrityksissä ja korkea-
kouluissa tekee yli 1 800 
henkilöä

•	7	korkeakouluyksikköä,	
joissa 12 000 opiskelijaa

•	3	ammattioppilaitos-
ta, joissa yhteensä 8 700 
opiskelijaa 

1.1 Vaasan seudun energiateknologiakeskittymä

1.2 Energiateknologian ekosysteemi

yritykSet oVat energiateknologiakeSkittymän ydin

kuva: abb
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sovellusten teko on tehostunut. uute-
na kasvualueena vaconilla on aurinko- 
ja tuulisähköjärjestelmissä tarvitta-
vat tehonmuokkaimet, joilla uusiutuva 
energia syötetään verkkoon.

valmistava teollisuus tarvitsee 
kumppanikseen suunnittelu- ja infor-
maatioteknologiapalveluja tarjoa-
via yrityksiä. esimerkkejä tällaisesta 
kumppanista ovat maailmanlaajuisesti 
1 100 henkeä työllistävä Citec ja 240 
henkeä työllistävä Wapice, joiden pää-
konttorit sijaitsevat vaasassa.

kansainvälisille markkinoilla menesty-
vät vaasalaiset yritykset ovat luoneet 
merkittävän kansainvälisen ja kansal-
lisen yhteistyöverkoston tutkimuksen, 
tuotekehityksen, suunnittelun, val-
mistuksen, kokoonpanon, testauksen 
ja palveluiden tuottamiseksi. vaasan 
energiateknologiakeskittymä kasvaa 

koko ajan ja uusia innovaatioita syntyy, 
sillä täällä on riittävästi osaajia; kriitti-
nen massa on jo saavutettu.

seudulla on monia onnistuneita esi-
merkkejä spin-offien kasvusta maa-
ilmanluokan yrityksiksi – kuten esi-
merkiksi vacon oyj, vaasa engineering 
oy ja vamp oy. Mainio esimerkki vii-
me vuosien menestystarinoista on 
myös kestomagneettigeneraattorei-
ta ja tehonmuokkaimia tuulivoima- ja 
aurinkoenergiasovelluksiin suunnit-
televa the switch, joka on palkittu 
cleantech-yritys. suoravetoisia multi-
megawattiluokan tuulivoimalaratkai-
suja toimittava Mervento oy, stirling-
moottoreita kehittävä egen oy sekä 
suojareleitä ja valokaarisuojalaittei-
ta kehittävä arcteq oy ovat seudulla 
syntyneitä uusia yrityksiä, joiden odo-
tetaan kasvavan kansainvälisiksi hui-
puiksi.

valmistavalle teollisuudelle on suuri 
merkitys sillä, että alueen energiainf-
rastruktuurin keskeiset yritykset, ku-
ten vaasan sähkö oy ja vähäpäästöi-
seen energiantuotantoon suuntaava 
ePv energia oy, tarjoavat mahdolli-
suuksia uusien tuotteiden ja järjestel-
mien pilotointiin. vaasan vaskiluotoon 
rakennettu maailman suurin biomas-
san kaasutuslaitos sekä uuden suku-
polven jätteenpolttolaitoksen raken-
tanut Westenergy oy ovat esimerkkejä 
alueen ennakkoluulottomasta suhtau-
tumisesta uuden energiatekniikan 
käyttöön. investoinnit biomassan kaa-
sutuslaitokseen ja jätteenpolttolai-
tokseen vähentävät jatkossa prosen-
tilla suomen kasvihuonepäästöjä.

Pitkän aikavälin kehitys on johtanut 
siihen, että vaasan seudulla on toimiva 
energiatekniikan ekosysteemi. seudun 
suuret globaalisti toimivat yritykset, 

alueen teollisuuden menestys 
näkyy luonnollisesti myös liike-
vaihdossa. teollisuuden liike-
vaihto asukasta kohti on Poh-
janmaalla maan suurin, kuten 
viereisestä kuvasta  ilmenee. 

teolliSuuden liikeVaiht0 
€/asukas vuonna 2010
(lähde:tilastokeskus)

34 962

Viennin arVo €/aS 
maakunnittain 
2011 (lähde: tulli)

teolliSuuStuotannon 
JaloStuSarVo 
(€ / aSukaS) 2010
(25 suurinta kaupunkia)

18 587
19 244
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seutu on sitoutunut alueen teollisuu-
den kehittämiseen ja tukee sitä esi-
merkiksi välittäjäorganisaatioina 
toimivien kehitysyhtiöiden avulla. eko-
systeemi hyödyntää myös muita yhte-
yksiä ja käyttää niin suomesta kuin ul-
komailta löytyvää tutkimustoiminnan 
ja alihankinnan erityisosaamista. 

vaasan seudun kasvuhakuisuus näkyy 
myös tutkimus- ja tuotekehitystoimin-
nassa, josta yli 80 prosenttia (tilasto-
keskus 2011) tapahtuu yrityksissä.  
vaasan seutukunnassa yritysten t&k 
investoinnit	 ovat	 kasvaneet	 136	 %	
vuodesta 2005 vuoteen 2011, eli 63
miljoonasta 149 miljoonaan euroon. 

tämän lisäksi vaasan seudulla toimii 
liitteessä lyhyesti esiteltyjä kehittäjä-
organisaatioita, jotka valmistelevat ja 
toteuttavat laajoja ja monialaisia t&k-
hankkeita, esimerkiksi eu-projekteja.  

vaasan korkeakoulukonsortio koostuu 
viidestä yliopistoyksiköstä ja kahdes-
ta ammattikorkeakoulusta, jotka tar-
joavat koulutusta tekniikan, kaupan, 
kielten, median ja viestinnän sekä hy-
vinvointipalveluiden aloilla. koulutus-
ta on tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. vaasassa on noin 12 000 
korkeakouluopiskelijaa, joista noin 10 
prosenttia on ulkomaalaisia. ammatil-
lisia oppilaitoksia vaasassa on kolme 
ja yhteensä niissä opiskelee yli 8 700 
opiskelijaa.

vaasan yliopisto on strategiassaan 
määritellyt energian yhdeksi neljäs-
tä painoalasta. yliopiston teknillinen 
tiedekunta on jo profiloitunut energia-
alan tutkijaksi ja kouluttajaksi. samoin 
vaasan ammattikorkeakoulu ja yrkes-
högskolan Novia painottavat koulutuk-
sessaan energia-alaa ja kansainväli-
syyttä kiinteässä yhteistyössä alueen 
yritysten kanssa. Myös Åbo akade-
min toiminta vaasassa on laajentunut 
energiatekniikkaan.  

tekniikan kampus muodostuu vaasan 
yliopiston, vaasan ammattikorkea-
koulun ja yrkeshögskolan Novian tek-
niikan yksiköistä. kampuksella opis-
kelee 2700 tekniikan opiskelijaa, joten 
joka neljäs kampuksella vastaan tule-
va opiskelija on teekkari tai insinööri-
opiskelija. insinööriopiskelijamääräl-
tään kampus on suomen viidenneksi 
suurin. vuosittain valmistuu lähes 350 

insinööriä tai diplomi-insinööriä, mut-
ta teollisuuden rekrytointitarve on 
vielä suurempi. 

vaasan seudun oppilaitokset ja niiden 
tutkimusyksiköt tekevät yhteistyötä 
yli organisaatio-, kieli- ja tutkimusala-
rajojen. yksi esimerkki vaasan seudun 
korkeakouluverkoston yhteistyön toi-
mivuudesta on korkeakoulujen yhtei-
nen tutkimuskeskus technobothnia, 
joka on yksi maan parhaista tekniikan 
opetuslaboratorioista. oppilaitosten 
opetustoiminnan rinnalla se tarjoaa 

teollisuudelle opetus-, tutkimus-, ke-
hitys- ja testauspalveluja. technoboth-
nian tiiviit suhteet alueen yrityksiin 
turvaavat ajantasaisen laitekannan 
ja henkilökunnan osaamisen kehit-
tymisen. ajankohtainen esimerkki 
technobothnian merkityksestä on vuo-
sien 2012–13 toteutettava deMve- 
projekti, jossa laboratorioon raken-
netaan kansainvälistä kiinnostusta 
herättänyt sähkövoimatekniikkaan 
liittyvän tietoliikenteen testaus- ja 
opetusympäristö.

kehittäJäorganiSaatiot tukeVat yritykSiä

1.3 Korkeakouluverkosto ja muut oppilaitokset

niiden alihankintakumppanit, voimak-
kaasti kasvavat yritykset sekä start-
up-yritykset ovat verkottuneet tehok-
kaasti keskenään. yritysten kasvun 
tueksi on saatavana julkisen rahoituk-
sen ja pankkilainojen lisäksi rahoitus-
ta yksityisiltä sijoitusyhtiöiltä, joista 

osa on erikoistunut energiateknologi-
aan. Paikallinen korkeakouluverkos-
to tuottaa osaavan työvoiman ohella 
tutkimus-, kehitys- ja testauspalvelu-
ja yritysten tarpeisiin, ja ammatilliset 
oppilaitokset tuottavat ammattilaisia 
muun muassa tuotannolliseen toimin-

taan ja palveluliiketoimintaan. kas-
vavan ekosysteemin peruspalvelujen 
kuten toimitilojen ja logististen rat-
kaisujen kehittämiseen löytyy omat 
toimijansa, esimerkiksi toimitilayhtiö 
oy vaasa Parks ab.teolliSuuden liikeVaiht0 

€/asukas vuonna 2010
(lähde:tilastokeskus)

kuva: Mikko lehtiMÄki
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vaasan energiateknologian keskitty-
mällä on keskeinen rooli suomalaisen 
energiateknologian kehittämisessä. 
vaasalaisille toimijoille on annettu vas-
tuu merkittävien kansallisten hankkei-
den koordinoinnissa. tällaisia vastuita 
ovat esimerkiksi energiateknologian 
osaamiskeskusohjelman koordinointi 
vuosina 2005–2007, energiateknolo-
giaklusterin vetovastuu 2007–2013, 
toteutetut laajat valtakunnalliset pro-
jektit ”sähkönjakeluverkkojen tekno-
logiavisio 2030” ja ”technology road-
map 2015”. Pitkälti näiden hankkeiden 
tuottamien tulosten pohjalta CleeN 
oy kehitti tutkimusohjelmansa ”smart 
grids and energy Markets”.

vaasan seudun toimijoita on avainase-
missa vahvasti mukana myös energia-
alan kansallisissa verkostoissa. Näistä 
esimerkkinä mainittakoon valtakun-
nallinen sähkötutkimuspooli, Clean-
tech Finland, CleeN oy sekä tekesin 
ohjelmat. alueen yritysten edustajat 
ovat haluttuja ohjausryhmien jäseniä 
myös alan tutkimushankkeissa.

teknologiakeskus Merinovalla on val-
takunnallisesti tunnettu asema ener-
gia-alan tutkimuksen ja kehityksen 
koordinaattorina, ja se verkostoituu 
myös kansainvälisesti muun muassa 
eu-hankkeiden avulla. 

vaasan seutu on hyvä tukikohta vien-
timarkkinoilla toimivalle yritykselle. 
vanhan merenkulkukaupungin kaup-
piasperinteet ovat juurtuneet syväl-
le ja kaupunki on jo pitkään toimi-
nut Pohjanmaan kansainvälistymisen 
suunnannäyttäjänä. kansainvälisyy-
den kehittäminen on edellyttänyt si-
toutumista kansainvälisten verkosto-
jen rakentamiseen ja ylläpitämiseen, 
monipuolisia liikenneyhteyksiä, infor-
maatiotekniikan hallintaa sekä laa-
jakirjoista kulttuuria, koulutusta ja 

monikielisyyttä. koko vaasan seu-
dun tavoitteena on lisätä työperäistä 
muuttoa alueelle.

kansainvälisen ilmapiirin syntymis-
tä on edistänyt vientipainotteinen 
elinkeinoelämä. energiakeskittymän 
tuotteista ja palveluista 70 prosenttia 
menee vientiin.  energiakeskittymän 
viennin määrä on kansallisesti todel-
la merkittävä, sillä se on noin 12 pro-
senttia suomen koko teknologiateolli-
suuden viennistä, mikä väestömäärään 

suhteutettuna on moninkertainen 
muuhun suomeen verrattuna. 

kansainvälisyyttä edistävät myös op-
pilaitokset, joissa on runsaasti ulko-
maisia opiskelijoita. englanninkieli-
set päiväkotiryhmät, kielikylpyopetus 
päiväkodeissa ja perusopetuksessa, 
kansainväliseen ylioppilastutkintoon 
valmistava englanninkielinen ib-lukio 
sekä korkeakoulujen ja yliopistojen 
vieraskieliset opetusohjelmat ovat 
käytännön kansainvälisyyskasvatusta 
parhaimmillaan.

vaasan seudun energiateknologiakes-
kittymä houkuttelee puoleensa suoria 
ulkomaisia investointeja, pääomavir-
toja, innovaatioita ja osaamista. Pro-
aktiivisessa investointimarkkinoin-
nissa ja etablointipalveluissa seutu 
keskittyy vahvuuksiinsa eli energia-
tehokkuuteen ja uusiutuvaan ener-
giateknologiaan. investointimarkki-
noinnissa tehdään tiiviisti yhteistyötä 
kansallisessa ja kansainvälisessä ver-
kostossa, jossa kotimaisena pääyh-
teistyökumppaneina ovat invest in 
Finland ja Finpro. työssä noudatetaan 
prosessia, jossa kasvavia ja kansainvä-
listyviä yrityksiä lähestytään suoraan 
ja niille tarjotaan räätälöityä ja yksi-
tyiskohtaista tietoa markkina-alueen 
liiketoimintamahdollisuuksista. 
 

1.4 Vaasan energiateknologian keskittymä kansallisena veturina

1.5 Vaasan seutu kansainvälisen kiinnostuksen kohteena

vaasan energiatek-
nologian keskitty-
mällä on keskeinen 
rooli suomalaisen 
energiateknolgian 
kehittämisessä. 
vaasalaisille toimijoil-
le on annettu vastuu 
merkittävien kan-
sallisten hankkeiden 
koordinoinnissa.

kuva: Mikko lehtiMÄki
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2. eNergiatekNologiaN kasvava globaali kysyNtÄ

kasvava energian, erityisesti sähkön, 
tarve maailmassa tarjoaa erinomaiset 
vientimahdollisuudet energiateknolo-
giaa tuottavalle teollisuudelle. sähkö-
energian kulutuksen arvioidaan kasva-
van puolitoistakertaiseksi seuraavan 
20 vuoden aikana. viereisessä kuvas-
sa on esitetty sähköntarpeen kasvus-
ta iea:n arvio, jonka mukaan erityisesti 
uusiutuvien energianlähteiden käyttö 
kasvaa voimakkaasti.

energiantuotannon alueella on tapah-
tumassa suuri murros. ilmastonmuu-
toksen torjuminen ja energian hintojen 
nousu ovat vauhdittamassa uusiutu-
vaan energiaan perustuvia investoin-
teja.

uusiutuvan energian ominaispiirteinä 
ovat pienemmät voimalaitoskoot, ha-
jautettu energiatuotanto ja vaihtele-
va tuotantotaso. toisaalta pienempiä 
voimalaitosyksiköitä voidaan asentaa 
satojen megawattien puistoiksi. säh-
köverkkoon liittyy siis hyvin erilaisia 

uusia voimantuottajia, mikä asettaa 
haasteita verkon tilan hallinnalle, sillä 
tehon virtaus on hyvin vaihtelevaa ja 
välillä jopa erisuuntaista. sähkön tuo-
tannon ja kulutuksen on oltava tasa-

painossa reaaliajassa ja verkon tilan 
on oltava koko ajan sallituissa rajois-
sa. Myös verkon suojauskysymyksiä – 
eli toimintaa vika- ja häiriötilanteissa 
– on tarkasteltava uudella tavalla.

2.1 Energian tarpeen kasvu 

hiili kaaSu ydinVoima uuSiutuVat

SähkÖntuotannon muutoS  2010 – 2035

kiina

intia

yhdySVallat

euroopan unioni

Japani

-1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000
twh

0

iea:n arvio sähköntuotannon kehityksestä.  kehittyvien talouksien säh-
kön	tarve	nostaa	maailmanlaajuista	sähkön	kysyntää	70	%:lla.	Uusiutuva	
energia tulee kattamaan puolet maailman sähköntuotantokapasiteetista. 
(lähde: iea World energy outlook 2012)

kuva: esa siltaloPPi
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hajautetun energiantuotannon lisään-
tymisen rinnalla sähköverkoille tulee 
voimakkaita uudistustarpeita ikään-
tyvien verkkojen ja kiristyneiden luo-
tettavuusvaatimusten kautta. Myös 
kehittyvien maiden sähköverkkoinfra-
struktuurin rakentaminen sekä euroo-
pan ja usa:n ikääntyvien sähköverk-
kojen uudistaminen takaavat suuret 
markkinat sähköverkkoihin liittyvälle 
tekniikalle.  lähivuosikymmeninä on 
odotettavissa erittäin suuria inves-
tointeja sähköverkkoihin.

hajautettu ja uusiutuviin energian-
lähteisiin perustuva energiantuotan-
to aiheuttaa suuria muutoksia myös 
energiamarkkinoilla. eu:n tavoitteena 
on saada jopa kuluttajat sähkömark-
kinoiden aktiivisiksi toimijoiksi, mikä 
edellyttää muun muassa älykkäiden 
mittareiden käyttöönottoa. suomes-
sa älykkäät mittarit ovat jo käytössä, 
mikä antaa teollisuudellemme mer-
kittävän edun olla ajoissa markkinoil-

la (vrt. mobiiliteknologian kotimaiset 
edelläkävijämarkkinat).

oheisessa kuvassa arvio sähköverk-
kotuotteiden markkinoiden globaalis-
ta kasvusta lähivuosina. luvut on esi-
tetty miljardeina euroina.

energiatehokkuuden parantaminen on 
tärkeää, kun pyritään pienentämään 
energiajärjestelmien hiilijalanjälkeä. 
Merkittäviä tuloksia on saavutetta-
vissa erityisesti teollisuuden pro-
sesseissa uuden teknologian, kuten 

esimerkiksi ohjaustekniikan, energia-
tehokkaiden moottoreiden ja teknisen 
eristämisen avulla. Myös rakennusten 
energiatehokkuutta voidaan parantaa 
sekä uudis- että korjausrakentamis-
kohteissa. 

2.2 Sähköverkkoinfrastruktuurin kehittämistarpeet 

2.3 Energiatehokkuuden parantaminen 

2.4 Kysyntälähtöiset kehittämiskohteet

arVio SähkÖVerkko-tuotteiden markkinoiden kaSVuVauhdiSta 
(goldman SachS and ViSiongain 2012).

lähivuosikymmeninä 
on odotettavissa erit-
täin suuria investointeja 
sähköverkkoihin.

energiatehokkuuden 
parantaminen pienen-
tää tehokkaasti hiili-
jalanjälkeä.

edellä esitetty kysynnän kasvu ener-
giatekniikassa, erityisesti sähkö-
tekniikassa, aiheutuu kolmesta pää- 
tekijästä: kestävän kehityksen ympä-
ristövaatimuksista, energian toimituk-
sen käyttövarmuusvaatimuksista ja 
energiamarkkinoiden vapautumisesta. 

edellä olevien kasvu- ja kehitysennus-
teiden perusteella on tunnistettavis-
sa kolme teknologia-aluetta, joilla on 
erittäin suuri kysyntä ja globaali kas-
vupotentiaali: älykäs energiantuotan-
to, tulevaisuuden sähköverkot ja ener-
giatehokkuus.

tunniStetut kySyntäalueet innoVaatiokeSkittymän oSaamiSaloilla

2003 2008 2013 2018

VuoSittainen kaSVu

48,4

75,5

97,6

127,7

9,3%

5,3%

5,5%
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2.5 Energiateknologian kasvava 
globaali kysyntä Vaasan innovaatio-
keskittymän näkökulmasta

ENERGIATEhoKKUUS

euroopan energiatehokkuus-
markkinat kasvavat arviolta 
640 miljardiin euroon vuoteen 
2020 mennessä. vaasassa on 
merkittäviä kasvuyrityksiä, 
jotka voivat tarjota omia rat-
kaisujaan energiatehokkuuden 
markkinoille. vacon oyj tähtää 
ensi vuonna 500 M€ liikevaih-
toon, ja pitkällä tähtäyksellä 
yrityksen visiona on säästää 1 
prosentti maailman sähköstä. 
toinen merkittävä teollisuuden 
energiatehokkuuden esimerk-
ki on abb:n energiatehokkaat 
moottorit. 

vaasalaiset vacon, the switch 
ja ampner kehittävät lisäksi 
energiatehokkuuden ratkaisu-
ja uusiutuvan energiantuotan-
non inverttereihin. Wärtsilä ja  
We tech solutions taas paran-
tavat meriliikenteen energiate-
hokkuutta.

ÄLYKÄS 
ENERGIANTUoTANTo

uusiutuvan ja hajautetun ener-
giantuotannon lisääntyminen 
tarjoaa monipuolisia mahdol-
lisuuksia vaasalaiselle teolli-
suudelle. energiantuotantoyk-
siköiden valmistuksen lisäksi 
tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, 
säätövoimaa ja kysyntäjous-
toa, jotta sähköjärjestelmissä 
tuotanto ja kulutus pysyvät ta-
sapainossa. Monimutkaisem-
maksi ja useasta pisteestä syö-
tetyksi muuttuva sähköverkko 
edellyttää myös suojaustek-
niikan kehittämistä. tämä on 
erinomainen mahdollisuus glo-
baaleilla markkinoilla toimivil-
le suojaustekniikkaan erikois-
tuneille yrityksille, ja se sopii 
myös alueen korkeakoulujen 
osaamisprofiiliin.

TULEVAISUUdEN 
SÄhKöVERKoT

sähköverkkoihin lisätään älyk-
kyyttä ja automaatiota siirto- 
verkoista aina kiinteistöjen verk-
koihin asti, jotta verkkojen luotet-
tavuus parantuisi ja uusiutuvan 
energiantuotannon liittäminen 
verkkoon tulisi mahdolliseksi. 
Älykkäät verkkoratkaisut mah-
dollistavat paitsi paremman luo- 
tettavuuden ja uusiutuviin energia- 
lähteisiin perustuvan sähköntuo-
tannon myös esimerkiksi sähkö-
autoilua tukevan infrastruktuurin, 
sähkön varastoinnin sekä kiinteis-

töjen energiatehokkuutta edis-
tävän automaation. suomi on jo 
nyt edelläkävijä älykkäiden säh-
kömittareiden käyttöönotossa ja 
sähköverkkoja tukevan lainsää-
dännön selkeyttämisessä. tule-
vaisuuden sähköverkoissa koros-
tuu iCt:n rooli, ja näin tarjoutuu 
uusia mahdollisuuksia hyödyntää 
suomalainen maailmanluokan iCt-
osaaminen. vaasan seudulla on 
erinomainen mahdollisuus nous-
ta maailman johtavaksi innovaa-
tiokeskittymäksi älykkäissä säh-
köverkoissa.

kuva: vaasaN sÄhkö
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3. tavoite: eurooPaN johtava 
eNergiatekNologiaN keskittyMÄ 

4. toiMeNPiteet

tavoitteena on, että vaasa on johtava 
uusiutuvan energian kansallinen osaa-
miskeskus ja vuoteen 2030 mennessä 
euroopan tärkein energiateknologi-
an osaamiskeskittymä. vaasan seutu 
on tunnettu globaalisti merkittäväs-
tä energiateknologian tuotannosta 
ja viennistä sekä edelläkävijyydestä 
puhtaan energiateknologian sovelta-
misessa. jo vuoteen 2017 mennessä 

vaasan seudun yritykset ovat saavut-
taneet kansainvälisesti tunnustetun 
aseman energiatekniikan tuotannon 
lisäksi verkostoituneessa innovaatio-
toiminnassa, erityisesti keksintöjen ja 
osaamisen viemisessä kansainvälisille 
markkinoille.

Näitä tavoitteita tukevat teollisuuden 
itselleen asettamat kasvutavoitteet. 

Pohjanmaan liiton energiastrategias-
sa vuosille 2010–2040 on yhteistyös-
sä alueen yritysten kanssa määritelty 
alla olevan taulukon mukaiset tavoit-
teet energiateknologiakeskittymän lii-
kevaihdon kasvulle. energiastrategian 
laadintaan osallistui alueen energia-
alan teknologiayritysten ja energian-
tuottajien ylin johto.

innovaatiokeskittymän ”Älykkäät ja 
kestävät energiaratkaisut” perusaja-
tus on ratkaisujen älykkyys, jolla tar-
koitetaan poikkitieteellistä automaa-
tion, anturoinnin, tietotekniikan ja 
käyttäjälähtöisyyden tuomista kom-
ponentteihin ja järjestelmiin huomi-

oimalla myös ratkaisujen kestävyys 
ympäristön kannalta. innovaatioym-
päristön kehittämisteemat ja kysyn-
nästä johdettavat teknologiateemat 
on esitetty alla olevassa kuvassa. 
edellä tarkasteltuja teknologisia ver-
tikaalisia teemoja tuetaan julkisten 

toimijoiden panostuksilla horisontaa-
lisiin teemoihin: innovaatiotoiminnan 
kehittäminen, korkeakouluverkoston 
kehittäminen ja demostraatio- ja pilo-
tointikohteet.

Vaasan seudun määrittelemä tavoite

4.1 Kehittämisteemat

energiateknologiakluSterin 
yritySten liikeVaihto

2008
4 milJardia €

2020
10 milJardia €

2040
40 milJardia €

innoVaatiotoiminnan kehittäminen

korkeakouluVerkoSton kehittäminen

demonStraatio- Ja pilottikohteet

äly
käS energia

ntuota
nto

energia
tehokkuuS

tuleVaiS
uuden S

ähkÖVerkot vaasan energiateknolo-
gian keskittymän osaa-
miseen liittyvät kysyn-
tälähtöiset teemat ja 
innovaatiokeskittymän 
valitsemat kehittämis-
teemat täydentävät toi-
siaan.

VaaSan innoVaatiokeSkittymän kehittämiSen painopiSteet
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kasvutavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan uusia toimijoita, jotka hyö-
dyntävät energiateknologian keskit-
tymän maailmanluokan osaamista. 
keskittymän kehittäjät tunnistavat 
uusia markkinoita ja kokoavat yrityk-
set yhteenliittymäksi, jotka yhdessä 
käynnistävät hankkeita vastatakseen 
markkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 
lisäksi pyritään hyödyntämään suur-
ten vientiyritysten globaaleja mark-
kinointikanavia pk-yritysten uusien 

tuoteinnovaatioiden myynninedistä-
misessä. olennaista on yritysten yh-
teenliittymän kyky kokonaistoimituk-
siin. suuryrityksistä poiketen ketterät 
pk-yritykset verkottuvat erilaisin ko-
koonpanoin eri markkinoiden tarpei-
den mukaan luoden yhdessä vahvaa 
kasvua uusilta markkinoilta. kehitet-
tävällä integroinnilla tavoitellaan seu-
raavia konkreettisia asioita:
•	 Yritysten	 viennin	 olennainen	 kasvu 
nostamalla sekä viennin määrää että 

sen osuutta liikevaihdosta
•	 Merkittävä	 kannattavuuden	 nousu	
yritysten tuotannossa mitattuna ja-
lostusarvolla henkilöä kohti
•	Merkittävä	osaamisen	paraneminen	
yrityksissä mitattuna koulutetun hen-
kilöstön osudella
•	 Uusien	 ideoiden	 nopea	 ja	 tehokas	
kaupallistuminen, mikä nostaa uusien 
potentiaalisten kasvuyritysten mää-
rää

Pk–yritysten kasvun ja kansainvälisty-
misen edistämiseksi luodaan uusia yh-
teistyöverkostoja kehittyvien maiden 
markkinoille. verkostoihin kuuluvat 
muun muassa teollista kehittymistä 
edistävät kansalliset ja alueelliset or-
ganisaatiot sekä energiayhtiöt. Näiden 
verkostojen kautta hankitaan tietoa 
uusista markkinamahdollisuuksista 
ja valmistellaan yhdessä pk-yritysten 
kanssa yhteisiä kehitystoimenpiteitä, 
esimerkiksi vientirengas- ja tai etab-
loitumishankkeita. keskeisiä kohde-
alueita ovat Pohjois-afrikka, itä-eu-
rooppa ja briC- maat.  

toisena edistämistoimena kehitetään 
uusi kehityskonsepti yhdessä alueen 
korkeakouluissa opiskelevien ulko-
maisten opiskelijoiden ja pk-yritysten 
kanssa valittujen kohdemaiden mark-
kinatuntemuksen ja uusien markki-
namahdollisuuksien hyödyntämisval-
miuksien edistämiseksi. kehitettävän 
konseptin tuloksena opiskelijat op-
pivat tuntemaan alueen yritykset ja 
niiden tuotteet, ja toisaalta yritykset 
saavat tietoa opiskelijoiden kotimai-
den markkinoista ja mahdollisuuksis-
ta.  

kolmantena painopistealueena pk-yri-
tysten kasvun ja kansainvälistymisen 
edistämisessä on yhteistyön jatkami-
nen ja tiivistäminen tekel-verkoston ja 
teknologiateollisuus ry:n kanssa. tämä 
yhteistyö toteutetaan hyvin onnistu-
neen trio Plus -ohjelman ja pk-yritys-
ten kansallisen kasvuohjelman poh-
jalta käynnistettävässä pk-yritysten 
uudistumiseen, kasvuun ja kansainvä-
listymiseen tähtäävässä Puukko-oh-
jelmassa, joka on kuvattu tarkemmin 
liitteessä Puukko-ohjelma.

innovaatiotoiminnan perusraken-
teeksi kehitetään uusia, vetovoimai-
sia ja tehokkaita konsepteja. Näitä 
ovat uusien ideoiden arviointi- ja tes-
tauskonsepti sekä liiketoiminnan val-
mistelukonsepti potentiaalisten kas-
vuyritysten perustamiseksi. Näistä 
toiminnoista muodostuu innovaatio-
talli -toiminta, jonka tehtävät ovat:
•	 Innovaatiotallin	 lähtökohtana	 on	
tuottaa idean omistajalle koko inno-

vaatioprosessin kattava palvelu niin, 
että idean omistajan ei tarvitse tehdä 
projektisuunnitelmia, rahoitushake-
muksia eikä hallinnoida esiselvitys- tai 
testausvaiheen kehityshankkeita  
•	 Verkottaa	 tehokkaasti	 paikalliset	
asiantuntijat, pääomasijoittajat ja hei-
dän asiantuntijansa, testauspalvelujen 
tuottajat sekä yrittäjyydestä kiinnos-
tuneet osaavat henkilöt

•	Täydentää	ja	toimii	rinnan	Protomo-	
tai demola-konseptien sekä keksintö-
säätiön tuoteväyläkonseptin kanssa; 
ohjaa niiden käyttöön tai ostaa niiden 
palveluja
•	Konseptin	eri	versiot	kattavat	myös	
liikeideoiden siirrot ja spin-offit  
•	Finpro	-verkon	tuottaman	markkina-
tiedon kerääminen ja yritysten ja teke-
sin välisenä linkkinä toimiminen

4.2 Innovaatiotoiminnan kehittäminen  

JärJeStelmäintegraattoreiden Synnyttäminen

pk–yritySten kaSVu Ja kanSainVäliStyminen

innoVaatiotalli

peruSpalVelu innoVaatiotallin liSäarVopalVelut

arViointi

• teknologia-arviointi
• Paikallinen verkko
• Markkina-arvionti
• kansallinen ja/tai 
kansainvälinen verkko

• liiketoimintakonsepti
• kehitystavoitteet
• toimenpiteet (hankkeet)
• rahoitus

• tiimin kokoaminen
• hallitus
• advisory board

• asiakastesti -hanke
• ulkopuolinen testaus 
ja raportointi

teStauS oSaaminen action plan
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vaasassa on useiden vuosien ajan kehi-
tetty yhteismarkkinointia alueen veto-
voimaisuuden kasvattamiseksi, mistä 
näkyvimpänä osoituksena on energy-
vaasa -brändi. laajimmin energyvaa-
sa -brändi näkyy jokavuotisen vaasa 
energyWeek -tapahtuman sekä vuon-

na 2012 ensimmäisen kerran toteutet-
tu energialähettiläs-kampanjan kaut-
ta. uutena hankkeena on syntymässä 
energiateknologiakeskittymän yhtei-
nen esittelytila, jossa alueen osaamis-
ta ja innovointia esitellään sekä kan-
sainvälisille että kotimaisille vieraille.

taloudellisia voimavaroja suunnataan 
opetus- ja tutkimustoiminnan lisäre-
surssien hankintaan, esimerkiksi pro-
fessorien ja tutkijoiden rekrytointiin 

ulkomailta. opetustoimintaa uudis-
tetaan vastaamaan paremmin alueel-
lista, kansallista ja kansainvälistä ky-
syntää kehittämällä järjestelmällistä 

vuorovaikutusta teollisuuden ja kor-
keakoulujen välille. 

innoVaatiokeSkittymän tunnettuuden Ja VetoVoimaiSuuden kaSVattaminen

korkeakouluJen tutkimuS- Ja opetuStoiminnan kehittäminen

korkeakouluilla on tärkeä rooli inno-
vaatioita tuottavassa energia-alan 
tutkimustoiminnassa ja alueen yri-
tyksissä lähivuosina tarvittavien tu-
hansien osaajien kouluttamisessa. 
tekniikan kampuksella toimiva tutki-
muskeskus technobothnia on kolmen 
korkeakoulun yhteinen tutkimus- ja 
koulutuslaboratorio, joka palvelee 
myös yrityksiä t&k- ja testauspalve-
luilla. jotta keskus pystyy vastaamaan 
tulevaisuuden haasteisiin, sitä tulee 
jatkuvasti kehittää ja laajentaa. uusia 
tutkimukseen, testaukseen, pilotoin-
tiin ja koulutuskäyttöön tarvittavia la-
boratorioita ovat mm. seuraavat:

•	Geoenergialaboratorio	Urban	Ener-
gy -konseptin tutkimiseen; laborato-
riossa tutkitaan muun muassa maasta 
ja vesistöistä tuotettavaa energiaa ja 
asvalttilämpöä.
•	Uusiutuvan	energiantuotannon	labo-
ratorio, jossa on sekä aurinkoenergia-
laboratorio ja tuulivoimalaboratorio, ja 
joissa tutkitaan muun muassa aurinko-
sähköjärjestelmien ja tuulivoimaloiden 
verkkoonliitäntäsuuntaajia, aurinko-
lämpöjärjestelmiä ja pientuulivoimaa.
•	 Älyverkkolaboratorio	 esimerkiksi	
suojaustekniikan ja verkostoautomaa-
tion sekä energia-alan tiedonsiirtojär-
jestelmien tutkimiseen; tälle labora-

toriolle luo perustaa käynnissä oleva 
deMve-hanke.
•	 Polttoaine-	 ja	 moottorilaborato-
rio yhteistyössä maailman johtavien 
moottorivalmistajien kanssa
•	Simulointikeskus	palvelee	 sekä	yri-
tysten tutkimus- ja tuotekehitys-
toimintaa että alan osaajien koulu-
tusta paikallisissa korkeakouluissa. 
tällaisen tavoitteen saavuttaminen 
edellyttää investointeja esimerkik-
si takaisinkytkennän mahdollistavaan 
laitteistoon ja uusiin simulointiohjel-
mistoihin. simulointiosaamista tulee 
syventämisen lisäksi laajentaa sähkö-
tekniikasta virtaussimulointiin (mm. 
tuuli, laitteiden ja moottoreiden jääh-
dytys) ja mekaaniseen simulointiin. 
simuloinnin kehitystarve on noussut 
voimakkaasti esiin yritysten tarpeista, 
mutta investoinnit osaamisen kehittä-
miseen palvelevat myös korkeakoulu-
jen tutkimus-, opetus- ja palvelutoi-
mintaa. 

energia-alan tutkimus vaasan kor-
keakouluissa perustuu pitkälti edellä 
lueteltujen kaltaisiin tutkimusalustoi-
hin ja laboratorioihin, joille kerätään 
aihekohtaista tietoa sekä tutkimus-
laitteistoja. tutkimusalusta antaa 
tieteenalakohtaisesti edellytykset 
uusien ratkaisujen ja ilmiöiden tutki-
mukselle ja opetukselle.  

4.3 Korkeakouluverkoston kehittäminen 

yhteiSkäyttÖiSet laboratoriot tutkimuSaluStoina 

ku
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kuva: eNergyvaasa/Pekka MÄkyNeN
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suomen ensimmäisen offshore-tuuli-
puiston rakentamista tavoitellaan yh-
teistyössä Porin ja turun kanssa. tässä 
kullakin kaupungilla on oma rakenta-
misessa tarvittava erityisosaamisen-
sa, vaasassa tuulivoimalateknologia ja 
sähköverkko-osaaminen. onnistunut 
pilotointi lähialueella avaisi todennä-
köisesti markkinoita laajalti itämeren 
alueella, jolla on suuri merituulivoima-
potentiaali.

Mantereelle rakennettavien tuulipuis-
tojen yhteydessä voidaan pilotoida 
älykästä ja joustavaa sähköntuotan-
toa, jota tarvitaan rajallisesti ennakoi-
tavan sähköntuotannon tasapainotta-
miseen. tutkimuksellista näkökulmaa 
tuulipuistopilottiin saadaan integ-
roimalla kokeiluun energiavarastoja. 
luonnollisesti tuulipuistot tarjoavat 
erinomaiset mahdollisuudet demon-
stroida älykkään sähköverkon tek-

niikkaa, johon kuuluu muun muassa 
vaasalaista suojaus- ja tietoliikenne-
tekniikkaa.

tuulipuistojen rakentaminen edellyt-
tää useimmissa tapauksissa suuria in-
vestointeja infrastruktuuriin. Näistä 
investoinneista vastaavat alueen kun-
nat, joten kunnilla on suuri rooli edel-
läkävijämarkkinoiden mahdollistajana.

vaasan kaupunki valmistelee merkit-
tävää eu-hanketta, jonka tavoitteena 
on parantaa suomen ja ruotsin välis-
tä kuljetusreittiä helsingistä vaasan 
ja uumajan kautta aina Norjaan Mo i 
ranaan asti. tähän hankkeeseen kuu-
luu myös satamatoimintojen kehittä-
minen sekä uuden aluksen hankkimi-
nen Merenkurkun laivaliikenteeseen. 

aluksessa käytettäisiin uusia mate-
riaaleja laivan keventämiseksi, nes-
teytettyyn kaasuun tai metanoliin 
perustuvaa vähäpäästöistä mootto-
riteknologiaa, energiatehokasta apu-
laitteiden sähköntuotantoa ja tasa-
virtajakelutekniikkaa. hankkeeseen 
ovat sitoutuneet kaupunkiseudut ja 
elinkeinoelämä molemmin puolin Me-

renkurkkua. tavoite on, että uusi alus 
toimii alueen teollisuuden tutkimus- ja 
demonstraatioalustana.

tuulipuiStot

VähäpääStÖinen aluS merenkurkun liikenteeSeen

vaasan seudun energiaklusteri tulee 
jatkossakin tuottamaan uusia innovaa-
tioita, tuotteita ja palveluita kansain-
välisille markkinoille. Monet innovaa-
tioista edellyttävät demonstraatio- ja 
pilottikohteita kotimarkkinoilta ennen 
kansainvälisten markkinoiden saa-
vuttamista. vaasan kaupunki ja muut 

alueelliset toimijat sitoutuvat tarjoa-
maan mahdollisuuksia innovaatioiden 
pilotoimiseen ja demonstroimiseen in-
novatiivisten ympäristöjen toteutta-
misessa. seuraavissa kappaleissa on 
lyhyesti kuvattu neljä alustavasti kär-
kihankkeiksi priorisoitua pilottikoh-
detta.

4.4 demonstraatio- ja pilottikohteet 

potentiaaliSia pilotoitaVia ratkaiSuJa

innovaatiot 
tarvitsevat 
demonstraatio- 
ja pilottikohteita 
kotimarkkinoilta.

tulevaisuuden alus 
voisi näyttää esimer-
kiksi tällaiselta

kuva: WÄrtsilÄ
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hankkeessa hyödynnetään biojätet-
tä energiantuotannossa yhdistämällä 
vaasan Påttin vedenpuhdistuslaitos ja 
stormossenin jätteenkäsittelylaitos 
jätteenkuljetus- ja kaasuputkien avul-

la. tällä ratkaisulla on useita hyötyjä ja 
hyödyntäjiä:
•	Biojätteen	kuljetus	autoilla	vähenee
•	Biojätettä	 hyödynnetään	biokaasun	
tuotannossa

•	Palvelee	tehokasta	vedenpuhdistusta
•	Luo	edellytyksiä	biokaasun	liikenne-
käytölle
•	esim.	Wärtsilä	saa	tarvitessaan	bio-
kaasua voimalaitostensa testiajoihin

Älykkään sähköverkon ominaisuuk-
siin kuuluu kehittynyt vikatilanteiden 
hallinta älykkäiden komponenttien 
ja järjestelmien avulla. sähköverkon 
suojaustekniikan keskittymäksi nous-
seessa vaasassa on erinomaiset edel-
lytykset pilotoida useita erilaisia tek-
niikoita sähköverkon luotettavuuden 
parantamiseksi. hajautetun tuotan-
non integrointi verkkoon tuo uusia 
haasteita, joihin kehitetyt ratkaisut 
on testattava kenttäkokeiden avulla 
ennen vientimarkkinoille toimittamis-
ta. vaasan kaupunki suunnittelee tut-

kimusalustaksi sopivaa älykästä säh-
köverkkoa rakennettuun ympäristöön 
Palosaaren kaupunginosassa.

edellä kuvattujen kärkihankkei-
den lisäksi potentiaalisia demonst-
raatiokohteita voivat olla esimer-
kiksi bioenergia, energiavarastot, 
vesi- ja maalämmön hyödyntäminen, 
liikenteen älykkäät käyttövoimarat-
kaisut mukaan lukien sähköauton lata-
usinfrastruktuuri sekä alueelliset läm-
pö- ja jäähdytysverkot.

VedenpuhdiStamoJätteen hyÖdyntäminen energiantuotannoSSa

älykkään SähkÖVerkon tutkimuSaluSta paloSaaren kaupunginoSaan

5. vaasaN iNNovaatiokeskittyMÄN orgaNisaattori 
teknologiakeskus oy Merinova ab 
on valmis vastaamaan Älykkäät ja 
kestävät energiaratkaisut -innovaa-
tiokeskittymän iNka-ohjelman orga-
nisoinnista. Merinovalla on tehtävän 
edellyttämä ja hyvin toimiva alueel-

linen ja valtakunnallinen yhteistyö-
verkosto sekä näyttöjä aktiivisesta 
kansainvälisestä verkostoitumisesta. 
tuleva ohjelma edellyttää yhä aktiivi-
sempaa verkostojen hyödyntämistä ja 
parhaiden kumppanien tunnistamista. 

Merinova on halukas vetovastuuseen 
myös kansallisissa hankkeissa, jois-
sa voidaan verkottaa laajasti energia-
alan suomalaista osaamista ja paran-
taa sen kansainvälistä näkyvyyttä. 

kuvassa näkyvä Palo-
saaren kaupunginosa, 
jossa myös tekniikan 
kampus sijaitsee, sopii 
mainiosti älykkään säh-
köverkon tutkimiseen.
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VaaSan Seudun teolliSuuS

visio 2020
VaaSan Seudun 

innoVaatiokeSkittymä

• Liikevaihto 10 mrd €
• Työpaikkoja 20 000

innovaatiokeskittymän 
tunnettuuden ja vetovoimaisuu-

den kasvattaminen

korkeakoulujen tutki-
mus- ja opetustoi-
minnan kehittä-

minen

yhteis-
käyttöiset 

laboratoriot 
tutkimusalustoina

innovaatiotalli

Pk-yritysten 
kasvu ja 

kansain-
välistyminen

järjestelmä-
integraattoreiden 

synnyttäminen
tuulipuistot

Älykkään sähkö-
verkon tutkimus-
alusta Palosaaren 

kaupunginosaan

vedenpuhdistamo-
jätteen hyödyntäminen 

energiantuotannossa

vähäpäästöinen 
alus Merenkurkun 

liikenteeseen

innoVaatiokeSkittymän tiekartta kohti yhdeSSä määriteltyä ViSiota

kuva: johaN hagströM

eu

mal

korkeakouluVerkoSton 
kehittäminen

innoVaatiotoiminnan 
kehittäminen

demonStraatio Ja 
pilottikohteet

innovaatiokeskittymän kehittäminen 
tapahtuu pitkälti hankkeiden kautta. 
alla olevassa kuvassa on tiekartan 
muodossa luonnosteltu iNka-ohjel-
maan alustavasti suunniteltuja kehi-
tyshankkeita.  

tiekartta kohti ViSiota

iNka-ohjelma toteuttaminen 
edellyttää aktiivista verkos-
tojen hyödyntämistä ja par-
haiden mahdollisten kumppa-
neiden tunnistamista.
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TEKNoLoGIAKESKUS oY mERINoVA Ab
www.merinova.fi
Merinova edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä 
sekä yritysten kasvua ja menestystä tarjoamalla kehit-
tämispalveluja osaamiskeskusohjelman puitteissa ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa erityisesti energiatek-
nologia-alan yrityksille. Merinova vastaa vaasan alueen 
teknologiakeskuspalveluista yhdessä osakkuusyhtiön-
sä kanssa. energiateknologian osaamisklusterin koordi-
naattorina toimimisen ohella Merinova on mukana myös 
Meriosaamisklusterissa ja digitaaliset sisällöt –osaamis-
klusterissa.

VAASANSEUdUN KEhITYS oY 
www.vasek.fi
vasek on seudun kahdeksan kunnan omistama kehitysyh-
tiö. vasekin päätehtävät ovat seudullisen elinkeinoneu-
vonnan koordinointi ja toimialakohtaisten yrityspalvelu-
jen tuottaminen, seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen 
liittyvät kehityshankkeet ja seudun markkinointi.

VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI 
www.vei.fi
vaasan energiainstituutti (vei) on vaasan yliopiston 
kauppatieteellisen tiedekunnan, teknillisen tiedekunnan 
ja levón-instituutin yhdessä vaasan ammattikorkeakou-
lun ja yrkeshögskolan Novian kanssa perustama energia-
alan osaamisen yhdistävä yhteistyöorganisaatio. vaasan 
energiainstituutin tehtävänä on tarjota energia-alan tut-
kimus-, konsultointi- ja täydennyskoulutuspalveluita alan 
toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla. energiainstituutin osaamisessa yhdistyy ainutlaa-
tuisella tavalla kaupallinen ja teknillinen osaaminen.

mEdIACITY – dIGIoSAAmINEN
www.mediacity.fi
digitaalisten palvelujen ja liiketoiminta - digitaalisuus - 
toimii yhä useampien liike-elämän ja yhteiskunnan toimi-
alojen ja alueiden mahdollistajana. uuden teknologian ja 
vuorovaikutteisuuden myötä yhä useampaan tuotteeseen 
liittyy jonkinlainen digitaalinen käyttäjärajapinta, joka 
monessa tapauksessa on käyttäjille tärkeä valintakritee-
ri. digitaalisuus on osa sitä ajattelutapaa, jossa siirrytään 
tuote- tai tuottajakeskeisyydestä kysynnän ja käyttäjien 
roolin painottamiseen 

mUoVA - mUoToILU JA dESIGN
www.muova.fi
länsi-suomen muotoilukeskus Muova on tutkimus- ja 
kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja kou-
lutuspalveluita. Muova käynnistää ja toteuttaa tutki-
mus- ja kehittämisprojekteja liittyen markkinalähtöiseen 
muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Muovan monialai-
sessa tiimissä on muotoilun, markkinoinnin ja viestinnän 
asiantuntijoita. aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun ja vaasan yliopiston yhteisenä yksikkönä 
Muovalla on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö-
verkosto.

pohJANmAAN LIITTo
www.obotnia.fi
Pohjanmaan liitto on yksi maamme yhdeksästätoista 
maakunnan liitosta. liitto on kuntayhtymä, jonka jäsenenä 
on Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat 17 kuntaa. liitolla 
on kaksi päätehtävää: alueellinen kehittäminen ja maa-
kuntakaavoitus, jotka osaltaan luovat perustan maakun-
nan edunvalvonnalle.  toiminnalla on vahva kansainvälinen 
ulottuvuus.  

ELY-KESKUS JA TEKES
www.ely-keskus.fi
www.tekes.fi
vuonna 2010 toimintansa aloittaneessa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksessa (ely-keskus)  on kolme 
vastuualuetta. elinkeinojen, työvoiman, osaamisen ja 
kulttuurin vastuualue hoitaa entisten työ- ja elinkeinokes-
kusten (te-keskus) ja lääninhallitusten sivistysosastojen 
tehtäviä. Pohjanmaan ely-keskuksessa on myös tekesin 
yksikkö.

VAASA pARKS oY
www.vaasaparks.fi
oy vaasa Parks ab on pääasiassa vaasan kaupungin alu-
eella toimiva toimitilapalveluyritys, joka tuottaa ratkaisu-
ja ensisijaisesti yritysten toimitilatarpeisiin sekä kehittää 
ja markkinoi yrityspuistoja ja toimitiloja tavoitteenaan 
uusien yritysten ja työpaikkojen saaminen vaasaan. 

pYK oY
www.pyk.fi
vaasan kaupungin kokonaan omistama Palosaaren yritys-
keskus oy vuokraa toimitiloja yritysten tarpeisiin.    

WEdECo oY
www.wedeco.fi
Wedeco group on vuonna 1987 perustettu alueellinen 
pääomasijoittaja, joka toimii länsi-suomessa, pääasiassa 
entisen vaasan läänin ja turun ja sen ympäristön alueilla. 

VNT-mANAGEmENT oY
www.vntm.com
vNt Management oy on vuonna 2002 perustettu ener-
gia-alan käynnistys- ja kasvuvaiheessa oleviin yrityksiin 
investoiva pääomasijoittaja. sillä on tällä hetkellä kolme 
rahastoa, joiden yhteisarvo on noin 120 M€. 

FINNVERA oYJ
www.finnvera.fi
Finnvera oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoi-
tusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoi-
tuspalveluin. valtion omistamana rahoittajana Finnvera 
täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan 
yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.

vÄlittÄjÄorgaNisaatiot
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Pk-yritysten uusiutumis-, kasvu- ja kansainvälistymisohjel-
ma (Puukko-ohjelma) ja sen toimijaverkosto luovat pk-yri-
tyksille ja yritysverkostoille valmiuksia kasvaa ja kehittyä 
uusiksi viennin vetureiksi kehittämällä niiden liiketoimintaa.

Puukko-ohjelmassa pk-yritysten liiketoimintaa kehite-
tään yhdessä yritysten kanssa vastaamaan globaalin raken-
nemuutoksen tuomiin uusiin vaatimuksiin.  aukko nykytilan 
ja tavoitetilan välillä kurotaan umpeen yrityskohtaisessa 
kehitysohjelmassa sovittavin toimenpitein. kehittämistoi-

menpiteet yritys tekee yhdessä valitsemiensa parhaiden 
asiantuntijoiden kanssa.

ohjelmassa luodaan myös yritysten verkostoja ja yritysjär-
jestelyjen avulla suurempia liittoutumia, jotka yhdessä voi-
vat ottaa merkittävämmän roolin ja vastuun osana veturi-
yritysten arvoketjua.

kaupunkiseutujen innovatiiviset hankinnat nähdään uutena 
avauksena, joka tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden pääs-

Puukko – 
pk-yritysten uusiutumisen, kasvun ja kansainvälistymisen ohjelma 

Teknologiateollisuus	edustaa	Suomen	viennistä	yli	60%:n	
osuutta ja se on merkittävä työllistäjä kaikilla kaupunkiseu-
duilla. suomen vientitoiminta on kanavoitunut pääosin muu-
taman viennin veturina toimivan globaalin yrityksen kautta. 

globaali rakennemuutos on vienyt osan tuotantoa ja sii-
hen liittyvää alihankintaa edullisen kustannustason maihin, 
lähelle suuria markkinoita. jatkossa kasvu ja työllistämi-
nen kotimaassa ovat entistä enemmän pk-yritysten varas-

sa. kasvua ei voida rakentaa rajallisen kokoisten kotimaan 
markkinoiden varaan, vaan kasvu edellyttää pk-yrityksiltä 
kykyä löytää paikkansa kansainvälisissä arvoketjuissa ja ky-
kyä tarjota vientikelpoisia tuotteita ja palveluja. 
kaupunkiseudut näkevät pk-yritysten uusiutumisen, kasvun 
ja kansainvälistymisen erittäin tärkeänä asiana ja haluavat 
olla mukana kehittämässä pk-yritysten toimintaympäristö-
jä sekä toiminnan muita edellytyksiä omilla kaupunkiseu-
duillaan.

tarVe

puukko-ohJelma (2013 – 2020) Ja Sen taVoitteet 

puukko - pk-yritySten uudiStumiS-, kaSVu- Ja kanSainVäliStymiSohJelma 

kuva esittää Puukko-ohjelman toimintaperiaatetta pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä.
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tä mukaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen myös 
julkisella sektorilla.  Näin innovatiiviset pk-yritykset pää-
sevät kehittymään osaksi edelläkävijämarkkinoita samalla 
kun kaupunkiseudut saavat tarvitsemansa ratkaisut innova-
tiivisten hankintaprosessien tuloksena.  

ohjelma yhdistää yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslai-
tosten parhaat osaamiset uuden liiketoiminnan rakentami-
sessa. ratkaisujen kv-markkinapotentiaali selvitetään jo 
konseptointivaiheessa. team Finlandin toimijoilla ja kan-
sainvälisillä verkostoilla on tärkeä rooli sekä kv-markkina-
potentiaalin arvioinnissa että ovien avaajana kohdemarkki-
noilla.

ohjelman perusrahoituksen suuruudeksi on arvioitu noin 
kaksi miljoonaa euroa vuodessa. tämän lisäksi ohjelman 
avulla käynnistettyihin yrityskohtaisiin kehittämistoimen-
piteisiin pyritään hankkimaan julkisen kehittämisrahoituk-
sen osuus (esim. tekes ja eu-rakennerahastot) yrityksen 
omaa rahoitusta täydentämään.

Puukko-ohjelma on keskeinen työkalu, jota kaupunkiseudut 
hyödyntävät sekä alueellaan toimivien pk-yritysten uusiu-
tumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyvien toi-
menpiteiden toteuttamisessa, että kasvusopimuksissa ja 
iNkassa määriteltyjen alueellisten painopisteiden toteu-
tuksissa. 

puukko-ohJelman liike-
toiminnan kehitySaluS-
ta Ja toimintamalli

kuva esittää Puukko-ohjelmas-
sa tehtäviä pk-yritysten liiketoi-
minnan kehittämistoimia, joilla 
tuetaan pk-yritysten uudistumis-
ta, kasvua ja kansainvälistymistä. 
Puukko-ohjelma hyödyntää 
valtakunnallisessa trioplus-
ohjelmassa (2010 - 2013) luotuja 
hyviä käytäntöjä ja siinä jo tehty-
jä liiketoiminnan perusanalyyseja 
ja kehittämisohjelmia (noin 800 
kpl). Puukko-ohjelmassa näitä 
perusanalyyseja ja kehittämisoh-
jelmia tehdään edelleen uusille 
mukaan tuleville yrityksille.

puukko-ohJelman 
organiSointi 
ValtakunnalliSeSti

ohjelmaa kohdeyritysten kans-
sa toteuttava verkosto toimii 
jo. Puukko-ohjelman ydintiimi 
koostuu tässä vaiheessa neljäs-
tä aktiivisimmasta trioplus-
ohjelman yrityskehitystoimin-
nan alueesta (metropolialue, 
tampereen kaupunkiseutu, 
vaasan kaupunkiseutu, Porin 
kaupunkiseutu). ydintiimille on 
syntynyt trioplus-toiminnan 
kautta erinomainen näkemys 
koko suomen pk-yritysten 
liiketoiminnan ja osaamisen 
nykytilasta, tavoitteista ja liike-
toiminnan kehittämistarpeista.  
Puukko-ohjelmaa koordinoi 
teknologiakeskus techvilla oy.



LIITE

laPPeeNraNNaN ja vaasaN 
eNergia-alaN yhteistyö 
iNka-ohjelMahakeMusteN 
taustalla

vaasassa toimii Pohjoismaiden vahvin energiatekniikan 
teollisuusklusteri,	 joka	vastaa	12	%:sta	Suomen	teknolo-
giateollisuuden	 viennistä	 ja	 30	%:sta	 energiateknologian	
viennistä. lappeenrannassa sijaitsee vastaavasti suomen 
vahvimmin energiatekniikkaan keskittynyt yliopisto lut, 
jonka kaikki tieteenalat tekevät energiatutkimusta. vaasan 
ja lappeenrannan energiaklusterit täydentävät toisiaan 
erinomaisella tavalla yhdistämällä suomen parhaan ener-
giateollisuuden ja parhaan energiatutkimuksen.

energia-alan tutkimusyhteistyötä on tehty lut:n ja vaasan 
energiaklusterin välillä jo 1980-luvun lopulta. yhteistyön 
hyvät käytännöt ovat johtaneet paitsi innovatiiviseen tut-
kimusyhteistyöhön, jonka seurauksena on useita globaalisti 
myytäviä tuotteita, myös uusien, tutkimukseen pohjautuvi-
en yritysten perustamiseen sekä vaasaan että lappeenran-
taan. 

lippulaivana tässä kehityksessä toimii the switch oy, jonka 
kotipaikka on vaasa, mutta jonka henkilöstöstä merkittävä 
osa työskentelee lappeenrannassa ja jonka tutkimusyh-
teistyö laajalti perustuu lut-osaamiseen. the switch oy:n 
synnyn taustalla on vaasalainen vNt Management -sijoi-
tusyhtiö, jonka merkitys myös lappeenrantalaisen mobii-
lin sähkökäyttöalan yrityksen visedo oy:n perustamises-
sa on ollut ratkaiseva. Myös vaasassa toimivan Mervento 
oy:n tuulivoimaosaamisesta osaa lut on ollut kehittämäs-
sä. alan suuryhtiöiden abb:n, Wärtsilän ja vaconin kanssa 
lut:lla on jatkuvasti laajaa teollisuuden energiaratkaisuihin 
pyrkivää tutkimusyhteistyötä.

lut kehittää yhteistyössä teollisuuden ja muiden toimijoi-
den kanssa maailmanlaajuisena edelläkävijänä green Cam-
pus -kokonaisuutta, joka tarjoaa älykkäisiin ja kestäviin 
energiaratkaisuihin liittyville innovaatioille erinomaisen 
kehitys- ja pilotointiympäristön.  

vaasan teollisuuden tukema vaasan yliopisto on strategias-
saan määritellyt energian yhdeksi neljästä painoalueestaan. 
energiaa ei nähdä ainoastaan teknillisen tiedekunnan asiana 
vaan koko yliopistoa koskevana teemana. vy:n teknillisessä 
tiedekunnassa tutkimuskärkiä ovat hajautettu energiantuo-
tanto ja sähköjärjestelmien simulointi, joissa osaaminen on 
kiistatta kansainvälistä tasoa. tiiviimpi vaasa-lappeenran-
ta –yhteistyö mahdollistaa yliopistojen tutkimusosaamisen 
kehittymisen teollisuuden kanssa toteutettavien laajempi-
en ja vaikutuksiltaan suurempien hankkeiden avulla. Myös 
opetustoiminnan kehittämiseen yhteistyö tarjoaa mitä par-
haat mahdollisuudet, kun yhdistetään laaja-alainen teo-
reettinen osaaminen ja teollisuuslähtöinen, kansainvälisille 
markkinoille suunnattu teknologian käytäntöön soveltami-
nen. 

iNka-ohjelmassa korostetaan innovatiivisten kaupunkien 
välistä yhteistyötä. lut, vy, vaasan 120 ja lappeenrannan 
15 energia-alan yritystä muodostavat voimakkaan yhteis-
työklusterin. vaasan iNka-ohjelman ”Älykkäät ja kestävät 
energiaratkaisut” ja lappeenrannan ”vihreä kasvu” ovat toi-
siaan täydentäviä ja tukevia ohjelma-alustoja, joiden vaiku-
tuksesta ja hyvällä yhteistyöllä on mahdollista tuottaa lisää 
menestystarinoita, työpaikkoja ja koko suomen tarvitse-
maa menestystä kasvavilla energia-alan vientimarkkinoilla.

lappeenrannassa ja vaasassa dd.mm.2013

kimmo jarva     tomas häyry



vaasan seudun innovaatiokeskittymä 
Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut 
vastaa energiateknologian kysyntään ja 
pyrkii kasvamaan euroopan johtavaksi 
energiateknologian keskittymäksi vuo-
teen 2030 mennessä.

Smart and SuStainable energy SolutionS 

ÄlykkÄÄt ja kestÄvÄt 
EnErgiaratkaisut

VaaSan kaupunkiSeudun eSityS 
innoVaatiokeSkittymän kehittämiSekSi


