
ÄLYKÄS KAJAANI 
6.5.2015 
 
Anna-Kaisa Valkama 
Program Director 
Oy Merinova Ab 



Esityksen sisältö 

• EnergyVaasa – tästä on kyse 

• Vaasan valinnat 

• Kestävät energiaratkaisut INKA kasvun tukena 

• Case Wasa Station 



EnergyVaasa – tästä on kyse  

EnergyVaasa 

• Yrityksiä 140 

• Työntekijöitä: 11.000, neljäsosa Suomen 

energia-alan työntekijöistä 

• Yhteenlaskettu liikevaihto: 4,4 miljardia € 

• Viennin osuus: 80%. 30% Suomen koko 

energiateknologiaviennistä 

• T&K työtä Vaasan seudulla tekee yli 2000 

henkilöä. Investoinnit kolminkertaistuneet 

2005 – 2013. 

EnergyVaasan vahva osaaminen on huomattu. Työ ja elinkeinoministeriö on antanut Vaasalle 

vastuun kehittää koko maan energiateknologian viennin kasvua INKA-ohjelman kautta. 



Pitkät perinteet 

• Syntyi1900 –luvun alussa diesel 

moottori klusterin kautta 

• Strömberg perustaa tehtaat Vaasaan 

Helsingin rinnalle 1940 (ABB) 

• Wärtsilä aloittaa dieselmoottorien 

valmistuksen 1954  

• Spin-off : Vacon 1993 



Tavoitteet 

• 2000 -luvun alusta klusterin työpaikat 

kaksinkertaisuneet 

• Viimeisen 15 vuoden aikana paljon 

menestystarinoita kuten: The Switch, 

Citec ja Wapice. 

 



EnergyVaasa – Pohjoismaiden johtava energiaklusteri 
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Vaasan seudun osuus Suomen
teknologiaviennistä

Vaasan seudun osuus Suomen
energiateknologiaviennistä

Vaasan seudun osuus Suomen
väestöstä

• EnergyVaasan 30% osuus koko 

suomen energiateknologia-

viennistä on tärkeä tekijä. Team 

Finland valitsi Cleantechin 

Suomen tärkeimmäksi viennin 

kasvun kannalta. 

• Osin tästä johtuen Vaasa on yksi 

suomen viidestä Innovatiivisesta 

Kaupungista (INKA) ja 

kansallisessa vastuussa 

energiateknologian 

kehittämisestä.  

 



Yritysten panostukset tutkimukseen ja 

tuotekehitykseen = panostus tulevaisuuteen 

• Kasvavat ja muuttuvat 

markkinat vaativat 

panostuksia: kun syntyy uusia 

tarpeita, pitää niitä varten 

kehittää olemassa olevia tuotteita 

ja palveluja sekä keksiä aivan 

uusia tuotteita ja ratkaisuja.  

• EnergyVaasa-yritysten T&K- 

panostukset ovat kasvaneet 

huimasti vuodesta 2005. Ne ovat 

melkein kolminkertaistuneet 

muutamassa vuodessa.  

• Samassa ajassa T&K- 

työntekijöiden määrä yrityksissä 

on tuplaantunut ja on tänään 

2000 henkeä. 



• Yksi klusterin vahvuuksia on laaja osaaminen 

usealla energian erikoisalalla 

Laaja osaaminen 



Vaasan valinnat 

Vetovoimaisen keskittymän tunnusmerkistö ja tavoitteet: 
 
1.  Vahvasti verkottunut alueellisten innovaatiotoimijoiden yhteisö 
 

2.  Kansainvälisten toimijoiden (media, päättäjät, tutkimusyhteisö, yritysjohto) arvioima ja tunnistama, huippuosaamiseen perustuva 
profiili 

 

3.  Yritysten liiketoimintaa suoraa tukevat liiketoiminnan kehitysalustat ja tutkimusohjelmat  
 

4.  Kestävää kehitystä tukeva infrastruktuuri ja kansainvälisesti korkeatasoinen 
      TKI-ympäristö ja koulutusjärjestelmä 
 

5.  Suorat yhteydet muihin globaalisti merkittäviin innovaatiokeskittymiin 
 
   -> Vetää alueelle toimialojensa johtavia yrityksiä ja osaavaa henkilöstöä 
   -> Synnyttää uusia kansainvälisesti kasvavia yrityksiä 
   -> Lisää keskittymän alueen työpaikkoja ja verotuloja 

© 

Energia klusteri vs. 
muut toimialat 

yhteensä 



 

 

 

 

 

The Sustainable Energy Solutions INKA co-ordinates the 

national energy technology development in Finland during 

the period 2014 – 2020 

 

EnergyVaasa - > EnergyFinland 

 
 
 

 



 

11 INKA-Kestävät Energiaratkaisut  
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”Valituissa teknologiateemoissa on valtava kasvupotentiaali 

seuraavan kahden vuosikymmenen aikana”  



Kestävät energiaratkaisut –innovaatiokeskittymä keskittyy: 

• kestävän ja uusiutuvan energian ja sitä tukevan säätövoiman,  

• älykkäiden sähköverkkojen ja  

• energiatehokkuuden teemoihin.  

 

 

 

 

 

 

• Teknologiajohtajuus edellyttää teollisuuden  

tutkimusvolyymin kasvattamista joustavilla  

usean osapuolen yhteisillä tutkimusalustoilla.  

• Lisäksi pitää kehittää uusia  

innovatiivisia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja.  

• Erityisesti julkisten toimijoiden sitouttaminen  

innovaatioiden pilotointiin nousee keskeiseen rooliin. 
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Tavoitteena on luoda Euroopan johtava 

energiateknologian innovaatiokeskittymä 

Suomeen vuoteen 2030 mennessä 



Lappeenranta 
Pori 

Vaasa 

EnergyVaasa  

Pohjoismaiden merkittävin 

Energiateknologian keskittymä 

Porin seudulle on sijoittunut 

Suomen monipuolisin ja järein 

energiantuotanto- ja 

siirtokapasiteetti 

Lappeenrannassa on Suomen 

johtava energiateknologian 

tutkimusyksikkö LUT Energy, 

jossa työskentelee 250 tutkijaa 
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• Vaasan kaupungin tavoitteena on luoda entisen linja-autoaseman aukion alueelle uusi 

urbaani keskustakortteli tärkeään julkisen ympäristön solmukohtaan: yhtenäinen, 

arkkitehtonisesti, toiminnallisesti, ekologisesti sekä elinkaariominaisuuksiltaan 

korkeatasoinen kokonaisuus 

• Vaasan kaupunki käynnisti syyskuussa 2013 valintamenettelyn, jonka tarkoituksena 

oli löytää entisen linja-autoaseman aukion kehittämiselle toimintamalli ja 

kumppani/kumppanit. Valintamenettelyn tuloksena Lemminkäinen Oy 

kumppaneineen valittiin linja-autoaseman aukion kehittäjäksi.  

• suunniteltu kerrosalaltaan 37 520m2 tilat sisältäen liiketilaa, hotelli- ja 

asuinhuoneistoja sekä musiikki- ja kongressikeskuksen.  

• Korttelille tullaan hakemaan BREEAM communities alueellista 

ympäristöluokitusta. 

• Tavoitteena on alusta alkaen, että tämän kiinteistökokonaisuuden energiaratkaisujen 

kehittäminen on yksi Vaasan kaupungin kärkihankkeita INKA-ohjelmassa. 

 

Case: Wasa Station 
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Wasa Station 
Energiaratkaisut 

LLo 31.10.2014 
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1. Kortteliin perustettava energiayhtiö mahdollistaa 
korttelitason energiajärjestelmän rakentamisen. Energiayhtiö 
omistaa ja hallinnoi korttelin energiajärjestelmiä sekä vastaa 
järjestämän ylläpidosta ja toimivuudesta  

2. Tiivis yhteistyö Vaasan kaupungin ja Vaasan Sähkön 
kanssa mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen 
toteuttamisen – ratkaisut tukevat kaikkien osapuolien 
tulevaisuuden kehitystavoitteita 

3. Tiivis yhteistyö (Vaasan) energiaklusterin yritysten  
kanssa hankkeen alusta asti varmistaa innovaatioiden 
syntymisen ja kaupallistamisen 

 

Ylätason näkökulmat 



Strategia 
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Geoenergiakenttä 
parkkihallin 
lattian alla 

+ - 

Energiantuotantolaitteet 
ja -varastot sekä liittymät 
kaupungin verkkoihin 

+ - 

+ - 

+ - 

+ - 

Energiaväylä, lämmitys ja jäähdytys  

Rakennuskohtainen 
lämpöpumppu 



Aurinkoenergian sijoitteluehdotuksia 

 lämpöä tai 
sähköä 
~500 m² 

~sähköä  
180 m² 

lämpöä 
~280 m² 

~sähköä  
260 m² 

sähköä 
~2300 m² 

Pinta-alat ovat asennukseen 
käytettävissä olevia 
katto/seinäpinta-aloja 



KIITOS!! 

 
 

www.energyvaasa.fi 

facebook.com/energyvaasa 

LinkedIn – energyvaasa 

www.twitter.com/energyvaasa 

YouTube - energyvaasa  
 


