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Asemanseudut kaupunkien kasvun moottoreina
- Asemanseutujen kehittämisseminaari 2016

CASE Vaasa

19.5.2016 Marketta Kujala

Tulevaisuuteen suuntautunut  -

Menestystä metsästämässä

Pohjanmaan historiallinen kaupunkiperinne
ja yhteydet ulkomaille

Verkottuneisuus, kansainvälisyys

Energiateknologia nykyisen kaupungin moottorina

Asemanseutu / radanvarsi pitkäjänteisenä
yhdyskuntarakenteen kehittämiskohteena
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Kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi
Suurten ja keskisuurten kaupunkien absoluuttinen ja suhteellinen elinvoima
vuosina 2000–2013 (Timo Aro 2015)

Tutkimuksessa vertailtiin Suomen 26 suurimman
kaupungin elinvoimaa 5 teeman ja 40 muuttujan avulla
vuosina 2005–2013.

Suhteellinen elinvoima osoittaa, mitkä kaupungit ovat
eniten kyenneet parantamaan asemaansa ja
kilpailukykyään. Vahvimmassa nosteessa ovat Seinäjoki,
Vaasa ja Kokkola.

Hyvä sijoitus absoluuttisessa elinvoimassa perustuu
pitkäaikaiseen myönteiseen kehitykseen erityisesti
aluetalouden, työpaikkakehityksen, osaamisen ja
vetovoiman osalta.

Absoluuttisessa elinvoimassa Vaasa on 4. sijalla

Mikäli Vaasan erinomaiset sijoitukset absoluuttisessa ja
suhteellisessa elinvoimassa lasketaan yhteen, kaupunki
on Suomen elinvoimaisin

Tutkimus löytyy täältä: www.timoaro.fi

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva vuodelle 2015
Lähde:
Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva vuodelle 2050

Timo Aro 2016: Seutukuntien elinvoimaindeksi
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Vaasan seutu ja naapuriseudut
Vasa region och grannar

Energyvaasa – Pohjoismaiden merkittävin
energiateknologian keskittymä

• 140 yritystä – Usea on globaali markkinajohtaja (Wärtsilä, ABB, Vacon…)
• 11 000 työntekijää – 1/4 Suomen energia-alan työntekijöistä
• 1 000 kehittäjää – Merkittävät henkilöresurssit T&K-työssä
• 4,4 miljardia € – Energiaklusterin yritysten yhteenlaskettu liikevaihto
• Viennin osuus 80 % – Noin 3,5 miljardia €
• 30 % Suomen energiateknologiaviennistä – 2 % väestöstä

%

%
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Vaasan seudun väestöennuste 2030

LÄHDE: TILASTOKESKUS & VAASAN KAUPUNKI / KÄLLA: STATISTIKCENTRALEN & VASA STAD KAUPUNKIKEHITYS / STADSUTVECKLINGEN TS 18.5.2016

Vaasan kaupunki noin
77 000 as
Väestönkasvu
keskimäärin + 600 as/v

Merkittävimmät teollisuustyöpaikka
alueet/ kehitettävät teollisuus-,
yritys- ja kaupan alueet

Rataan ja satamaan sitoutuva
osa kasvuvyöhykettä

Vaasan työpaikka-alueet
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”Hyppy yli radan” – kohti ehyttä kaupunkirakennetta

Keskustastrategian visio 2012

• Urbaani keskustan laajentumisalue

• Saavutettavuus  (rata,
Korsholmanpuistikon silta)

• Ympäristön viihtyisyys ja
arkkitehtuurin laatu

• Toimintojen monipuolisuus ja
sekoittuneisuus

• Uutta kerrosalaa noin 200 000 krs-
m²

• Hiilineutraalisuus

• Terveellisyys, turvallisuus

Keskustastrategia 2012 / Maankäyttökaavio
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Etelä - Klemettilä
Aluetta profiloivat kehittämistavoitteet
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Lähde: Kati Vuohijoen diplomityö 2015

Aluetta profiloivat tavoitteet

”Hyppy yli radan”

Etelä-Klemettilä - Laitakaupungista osaksi keskustaa
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Kehittämisen keinoja ja tapoja

MRL:n mukaiset kehittämiskeinot

- kaupungin maapolitiikka
- osayleiskaava, asemakaavat
- maankäyttösopimukset
- kehittämisaluemenettely

Muut suunnitelmat
- kehittämissuunnitelmat yhteistyössä
maanomistajien / toimijoiden kanssa

- maankäytön toteuttamisen ohjelmointi

KUVA

Radanvarren kehittämiskohteet

Wasa Station

Silta
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Wasa Station - hanke

Entinen linja-autoaseman alue, matkakeskus radan toisella puolen
Laajuus 48 000 krs - m², bruttoala noin 63 000 krs-m²
Sekoittuneiden keskustatoimintojen kortteli:
musiikkisali, hotelli-,  liike-, toimisto- ja asuintiloja
625 autopaikkaa kellarissa
Kaupunki omistaa tontin, kehittäjäkumppanina Lemminkäinen Talo Oy
Energianäkökulmat mukana hankkeessa

Korsholmanpuistikon silta
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Etelä-Klemettilä
Maanomistuksen /- hallinnan rakeisuus

Kaupunki, VR, Liikennevirasto + lukuisat yksityiset maanomistajat/vuokralaiset

Radanvarsi / Etelä - Klemettilä

Wasa Station (hybridikortteli) 2017 - 2025
Korsholmanpuistikon silta 2019 - 2020
Radanvarren uudet asunto-/liikekorttelit        2025>
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Kehittämispolkuja radanvarren MAL- työssä

• Kasvusopimus 2016 – 2018 / Strategiset tavoitteet
Elinvoimaisuuden vahvistaminen
Hiilineutraali kaupunki 2035
Tulevaisuuden energiatehokas ja innovatiivinen asuinalue

• Suomen kasvuvyöhykkeet
Midway Alignment osaksi
yhteyttä Ruotsiin ja Norjaan

• Teemakohtainen Mal – verkosto
Rata-alueen pitkäjänteinen kehittäminen erottavasta rajalinjasta osaksi
keskustan urbaania kaupunkirakennetta

Kehitystyö edellyttää kaupungin virkamiehiltä,
poliittiselta päätöksenteolta ja alueen elinkeinoelämältä
pitkäjänteisyyttä….

….Samaa pitkäjänteistä sitoutumista odotamme
valtion taholta

KIITOS  - TACK


