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UUTISETU

Vaasan seutu komeilee 
taloustilastojen kärki-
päässä. Jatkuuko voitto-
kulku ikuisuuksiin vai vaa-
niiko lähitulevaisuudessa 
vaara? Mihin seudun 
pitäisi varautua?

VILLE PERTTULA
VAASA Pohjalainen kysyi eri 
alojen asiantuntijoilta, millai-
sena he kokevat alueen nykyi-
syyden ja tulevaisuuden.

Kyselyn tulokset koottiin neli-
kenttään, johon on listattu Vaa-
san seudun vahvuudet, heik-
koudet, mahdollisuudet ja uhat.

VAHVUUDET

Energiateollisuutta pidetään 
Vaasan seudun syömähampaa-
na. Miltei kaikkien kyselyyn 
osallistuneiden mielestä Suo-
men mittapuussa poikkeuksel-
linen yritysrypäs kantaa aluetta 
mukanaan hyvin.

Keskittymän yrityksissä työs-
kentelee noin 10 000 työnteki-
jää.

Alan ja seudun kasvuun liit-
tyy ainoastaan optimistisia aja-
tuksia.

– Energia-ala ei ole missään ni-
messä väistyvä. Se on maailman-
laajuisesti kovan kysynnän juttu, 
europarlamentaarikko Miapet-
ra Kumpula-Natri (sd.) sanoo.

Noin 66 000 asukkaan Vaasan 
erityisenä vahvuutena on kuusi 
korkeakoulua. Aalto-yliopiston 
taloustieteen professorin Six-
ten Korkmanin mukaan eten-
kin koulutusyhteistyö Ruotsin 
kanssa on poikkeuksellista.

– Muiden Suomen yliopistojen 
osalta yhteistyö on jäänyt yllät-
tävän vähäiseksi.

Samaa sanoo aluetutkija Timo 
Aro. Etenkin yhteys lahden toi-
sella puolella olevaan Uumajaan 
on hänen mukaansa vahva.

– Ylipäätään Ruotsi-yhteyden 
hyödyntäminen on Suomen mit-
tapuulla omaa luokkaansa.

Yrittäminen on monen mie-
lestä pohjalaisuuteen liitettävä 
ominaisuus. Vaasan seutu saa 
kiitosta erityistä kiitosta ja ihai-
lua osakseen tulevaisuudentutki-
ja Yrjö Myllylältä.

Alueella onnistutaan ylittä-
mään raja-aitoja.

– Vaasassa on tietynlainen 
kulttuuri, että viranomaiset jal-
kautuvat yrityksiin kyselemään 
asioita. Tällä tavalla julkinen 
puoli tukee yksityistä.

Samaan ilmiöön on törmän-
nyt myös RKP:n kansanedusta-
ja, Vaasan kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Joakim Strand.

– Vaasan seudulla pystytään 
keskustelemaan asioista epävi-
rallisissa yhteyksissä.

Vaasalaisen kuljetus- ja huolin-
ta-alan yrityksen AHA Logistic-
sin toimitusjohtajan Tiina Haa-
palan mielestä seudun ilmapiiri 
kannustaa yrittämiseen.

– Ihmisiä kiinnostaa yrittäjyys 
ja yrittämistä tuetaan. Siihen saa 
myös neuvoja ja tukea.

Kaksikielisyys luo alueelle su-
vaitsevan pohjavireen, mikä tar-
koittaa sitä, että erilaisuutta ym-
märretään.

– Monikieliset alueet menes-
tyvät paremmin maailmallakin, 
kokoomuksen tuore kansane-
dustaja Susanna Koski analysoi.

Korkman sanoo, että on sym-
paattista, miten hyvin maahan-
muuttajat on otettu mukaan 
kaikkeen toimintaan.

Hänen mukaansa erilaisuuden 
ymmärtämisellä on historialliset 

juuret: lahden yli Ruotsiin on pi-
detty aina yhteyttä ja alueelta on 
lähdetty valloittamaan Amerik-
kaa 1800-luvulta lähtien.

Viihtyminen on tärkeää haas-
teltavien mielestä.

Alueen vetovoimaa lisää maan 
kärkisarjoissa pelaavat urheilu-
joukkueet, rannikon luonto ja 
vilkas kulttuurielämä.

Kirjailija Marko Hautala heh-
kuttaa uuden, vaasalaisen kult-
tuurisukupolven nousua.

– Pienen kaveriporukan tou-
huista liikkeelle lähtenyt Hip-
piknik-ilmaistapahtuma on esi-
merkki siitä, että täällä ollaan it-
se aktiivisia. Kulttuurin harras-
tamisen taustalle ei tarvita aina 
kulttuuri-instituutiota. Klamy-

dian luoma ”Vaasalaiset on ho-
meperseitä” -legenda ei pidä 
paikkaansa.

HEIKKOUDET

Energiakeskittymä ja vain ener-
giakeskittymä.

Aluetutkija Aron ja tulevaisuu-
dentutkija Myllylän mukaan vain 

muutamat isot yritykset hallitse-
vat aluetta.

Aro näkee, että Vaasan seutu 
liian vahvasti yhdessä toimialas-
sa kiinni.

Kriisit ja isot muutokset voivat 
viedä työpaikat alueelta esimer-
kiksi Aasiaan.

– Wärtsilä, ABB, Vacon ja 
muut. Talous on yksipuolista. 

Alueelle pitäisi hyväksyä kilpai-
lijoita, Myllylä sanoo.

– Yhdellä paikkakunnalla ei voi 
olla liian monipuolista teollisuut-
ta. Haavoittuvuus on osa tätä ta-
loutta, Korkman pohtii.

Keskuskaupungin ja muun 
maakunnan välinen kilpailu 
haittaa aluekehitystä.

Ilmiö ei Suomen mittakaavas-

sa ole yksin Vaasan seudun on-
gelma.

Aro puhuu Mustasaari-efek-
tistä.

– Blokkiudutaan tietyllä taval-
la, ajatellaan vain omaa kuntaa 
ja napataan rusinat pullasta. Tä-
mä rasittaa aluekehitystä. Ilmiö 
ei koske pelkästään Mustasaarta.

Vaasa koettiin myös tuntemat-
tomaksi. Tämä voi haitata esi-
merkiksi työntekijöiden rekry-
toinnissa.

Syitä on monia, mutta Vaasan-
seudun Kehitys oy:n logistiikka-
asiantuntijan Riitta Björken-
heimin mukaan kyse on alueen 
koosta.

– Täytyy tehdä hirvittävästi töi-
tä, että Vaasan seutu näkyy tilas-
toissa ja kartalla.

Aron mielestä varsinkin ener-
giateollisuutta ja hyvää työlli-
syystilannetta voisi rummuttaa 
Suomessa enemmän.

– Ilmassa on jonkinlaista ali-
suorittamista. Henkseleitä pitäi-
si paukutella enemmän.

Samaan asiaan vaikuttaa alu-
een sijainti. Vaasa ei ole ison tien 
varrella. Toisaalta sijainti poikii 
laivayhteyksien myötä seudulle 
myös hyviä asioita.

– On helpompi kehittää Tam-
peretta, jonka ohi ajetaan. Tän-
ne pitää tulla erikseen, Kumpu-
la-Natri harmittelee.

Myllylän mukaan myös seu-
dun liikenneyhteydet tarvitse-
vat parannuksia, jotta ne vastai-
sivat teollisuuden ja sitä myötä 
kasvun tarpeita.

Myyttinen pohjalainen luonne 
on kaksijakoinen.

Haastateltavien mielestä jäärä-
päinen uho ja oman osaamisen 
vähätteleminen muodostavat ris-
tiriitaisen yhtälön.

Luonteen kaksijakoisuus saat-
taa näkyä alueella itsepäisyyte-
nä, itseriittoisuutena ja toisaalta 
taas turhana nöyristelynä.

Seudun pitkä menestysputki 
voi johtaa aluekehityksen kan-
tilta vääriin päätöksiin. Mylly-
län mukaan menestykseen ei sai-
si tuudittautua.

– Kehitystä pitäisi viedä eteen-
päin nöyränä koko ajan.

Björkenheimiä ja Haapalaa 
taas mietityttää turha nöyryys. 
Menestystä pitäisi mainostaa rin-
ta kaarella.

– Pitää uskaltaa ottaa asema, 
joka on ansaittu. Alueen kehi-
tyksen kannalta kuntien ja yri-
tysten pitäisi ajatella monipuo-
lisemmin, Björkenheim pohtii.

MAHDOLLISUUDET
Menestys nousee siitä, mitä alu-
eella on. Aluetutkija Aron mie-
lestä energiateollisuus antaa 
seudulle erityiset kasvumahdol-
lisuudet.

– Oulu kasvoi tekniikan ansios-
ta 1990–2000-luvuilla. Energia-
teollisuudella on mahdollisuus 
tehdä tämä sama, Aro sanoo.

Strand visioi Vaasasta jopa uto-
pistista nuorten Mekkaa ja Poh-
jolan Cerniä.

– Valtion pitäisi nähdä alueen 
tukeminen investointina.

Yksinjääminen on Vaasan alu-
eelle riski, mutta ison talousalu-
een luominen esimerkiksi Seinä-
joen kanssa on mahdollisuus.

Kuntaliitosta kaupunkien vä-
lillä kukaan ei kuitenkaan visioi.

– Alueen näkeminen yhtenä 
isona kasvukeskuksena kannat-
taa, Korkman kertoo.

– Pullonkaula on se, että maa-
kuntien pitäisi tehdä yhteistyö-
tä. Kokonaisnäkemys on tär-

keää, tulevaisuudentutkija Myl-
lylä lisää.

Uumajan ja ylipäätään Ruot-
sin yhteyttä pitäisi haastatelta-
vien mukaan kasvattaa ja hyö-
dyntää kaikilla tavoilla.

Mahdollisuuksia on kulttuu-
rin, talouden ja koulutuksen 
puolella.

Luonto ja liikenneyhteydet tu-
kevat matkailua, jonka haastatel-
tavat kokivat tulevaisuuden alak-
si Vaasan seudulla.

– Matkailun kannalta etenkin 
laivaliikenteessä on potentiaa-
lia. Jos saataisiin järeämpi laiva, 
Merenkurkun liikenteellä oli-
si kovat kasvumahdollisuudet, 
Koski pohtii.

– Unescon maailmanperintö-
kohteen tuotteistamista pitää jat-
kaa, Björkenheim toteaa.

Kieli antaa mahdollisuuksia 
ja valmiuksia työskennellä kan-
sainvälistyvässä maailmassa.

Kumpula-Natrin mielestä sii-
nä, että kymmenenvuotias hal-
litsee vieraan kielen alkeet, on 
valtava potentiaali.

– Firmojen kautta Vaasaan ran-
tautuu kansainvälistä porukkaa. 
Ihan varmasti löytyy kymmenen 
kiinalaista puolisoa, jotka voisi-
vat pitää kielikerhoja.

UHAT

Kun kauppaa tehdään maailmal-
la, vaikuttavat myös maailmalla 
tehtävät päätöksen Vaasan seu-
tuun.

Uhkakuvista suurin on, että 
iso yrityskauppa tai muu päätös 
vie työpaikat muille maille.

– Esimerkiksi Wärtsilän siir-
tyminen ulkomaiseen omistuk-
seen olisi kova isku, Myllylä sa-
noo.

Aro pysähtyy miettimään, mi-
tä tapahtuu, jos koko energia-a-
la romahtaa.

– Miten alue reagoi semmoi-
seen muutokseen? Nyt tällaisesta 
ei ole olemassa merkkejä, mutta 
entä viiden tai kymmenen vuo-
den kuluttua.

Satamat ja korkeakoulut ruok-
kivat aluetta isojen yritysten li-
säksi.

Hautala murehti erityisesti 
korkeakoulujen ja Ruotsin yhtey-
den tulevaisuutta. Taloudellisen 
harmin lisäksi myös kulttuurie-
lämä saattaa olla haavoittuvassa 
asemassa.

– Siinä häviäisi osa kansainväli-
syyttä. Korkeakoulut tuovat tän-
ne omanlaistaan kansainvälistä 
säpinää.

Näköalattomuus johtaa tilapäi-
siin ratkaisuihin.

Kosken mielestä omaan na-
paan tuijottelu voi näkyä erityi-
sesti tavoitteiden puutteena.

– Pitäisi katsoa eteenpäin ja 
ottaa mallia maailmalta. Vaasan 
alue ei voi kehittää kaikkea itse. 
Pitää olla kyky oppia muilta.

Korkeakoulujen tulevaisuus 
aiheuttaa huolia. Jos korkeakou-
lut ja yritysmaailma eivät onnis-
tu yhteispelissään, menetetään 
monia mahdollisuuksia.

Korkman puhuu korkeakou-
lujen profiloinnista. Hänen mu-
kaansa esimerkiksi Vaasan yli-
opiston viereen nouseva, Wärt-
silän kanssa tehtailtava energia-
laboratorio on hyvä esimerkki 
kahden eri maailman yhteenso-
vittamisesta.

Profiloinnin avulla koulutus 
muokataan palvelemaan yritys-
ten tarpeita.

– Vaasan kannattaa kyllä miet-
tiä, miten saa koulutuksesta kai-
ken irti, Korkman sanoo.

Nöyrä kehittäminen pitää 
Pohjanmaan menestyksen tiellä

VAHVUUDET

1. Työllisyystilanne
Isot, kansainväliset yritykset tuovat Vaasan alueelle vakavaraisuutta. Energiakes-
kittymä tuo alueelle tunnettavuutta.
2. Korkeakoulut
Vaasan kuusi korkeakoulua tukevat alueen yritysten toimintaa ja tuovat alueelle 
nuorekasta säpinää.
3. Vaasan henki
Elinkeinoelämä ja julkinen puoli puhaltavat yhteen hiileen. Yrittäjyys on yksi Poh-
janmaan tunnusmerkeistä.
4. Monikielisyys ja kansainvälisyys
Vakiona kaksi kieltä, nykyisin lähes sata kieltä. Kansainvälisyydellä on historialliset 
juuret.
5. Kulttuuria ja luontoa
Vilkas kulttuurielämä ja ainutlaatuinen rannikon luonto ovat osa alueen identiteettiä.

Vaasan alueen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat

HEIKKOUDET

1. Toimialariippuvuus
Alueen teollisuus painottuu energia-alaan. Isot muutokset alalla tekevät alueesta 
haavoittuvan.
2. Mustasaari-efekti
Vaasa vastaan muu maakunta. Nurkkakuntaisuus ja oman edun tavoittelu luo alu-
eelle eripuraa. Kunnat ajavat vain omia asioitaan.
3. Tuntemattomuus
Työnhakija voi valita Vaasan sijasta Helsingin, koska ei tiedä alueesta tarpeeksi. 
Matkailu on vielä pientä, asian eteen tehdään kuitenkin paljon töitä.
4. Syrjäinen sijainti
Vaasan alue ei ole ison tien varrella. Alue on myös kaukana muista isoista kasvu-
keskuksista. Kulkuväylät kaipaavat parannusta.
5. Pohjalainen luonne
Itsenäisyyteen tottuneet pohjalaiset voivat kapsahtaa omaan hyvyyteensä. Samaan 
aikaan uhotaan ja väheksytään omia saavutuksia.

MAHDOLLISUUDET

1. 2010-luvun Oulu-ilmiö
Vaasalla on mahdollisuus muuttua 2010-luvun Ouluksi ja vetää työvoimaa kaupun-
kiin mainostamalla itseään rohkeammin.
2. Yhteistyöllä isoksi isojen joukkoon
Kimppa Seinäjoen kanssa voisi nostaa alueen Suomen isojen kasvukeskusten jouk-
koon. Yksin alueesta ei ole haastamaan esimerkiksi Tamperetta.
3. Yhteys Ruotsiin
Vaasan seudun poikkeuksellisen hyvä yhteistyö Ruotsin kanssa voi poikia uutta 
yritystoimintaa ja kulttuuriyhteistyötä.
4. Matkailu
Unescon maailmanperintökohteen suosio on kasvanut matkailijoiden keskuudessa. 
Kasvunvaraa vielä on.
5. Kansainvälisyydellä kasvaminen
Kielikylvyt, kulttuurikerhot ja yhdessä tekeminen voi nousta isoksi voimavaraksi.

UHAT

1. Maailman markkinat
Päätöksiä tehdään muuallakin kuin Vaasassa. Maailmanlaajuisessa taloudessa pää-
tökset voivat viedä tuotannon muille maille.
2. Sulkemiset
Sataman sulkeminen, laivaliikenteen loppuminen, korkeakoulujen sulkeminen. 
Nämä kaikki rampauttaisivat aluetta vakavasti.
3. Mitä energiakeskittymän jälkeen?
Alue seisoo yhden korren varassa. Mitä sen jälkeen, jos energiateollisuus romahtaa?
4. Näköalattomuus
Alueella on totuttu toimimaan kuplan sisällä. Aina on mennyt hyvin -asenne voi 
estää kehityksen. Mallia pitäisi pystyä katsomaan myös muualta maailmasta.
5. Yritysmaailman tarpeet ja koulutus eivät kohtaa
Jos alueen yritykset eivät ota koulutuslaitoksia mukaan yritysmaailman uusimpiin 
trendeihin, menetetään valtavasti osaamispotentiaalia. Tällöin osaaminen myös 
valuu pois Vaasasta.
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