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VAATIMATTOMIA kaupunkeja on Suomi täynnä, mutta Vaasa 
ei ole yksi niistä. Me uskom me, että hyvä elämä on sitä, että 
uskallamme olla rohkeasti ylpeitä itsestämme ja kehtaamme 
näyttää sen myös muille.

POSITIIVISEN ENERGIAN ja eteenpäin katsovan asenteen ais
tii täällä kaikkialla, sillä se on osa meidän DNA:tamme. Kielten 
ja kulttuurien kirjo antaa näkökulmia omaa pihaa laajemmalle, 
täällä asiat hoituvat sujuvasti emmekä jumitu jäykkiin raa
meihin. Olemme Pohjolan energiapääkaupunki ja tarjoamme 
kotisataman maailman parhaiten toimivalle energiaklusterille. 
Meillä kaupunki, yritykset ja korkeakoulut toimivat yhteis
työssä tavalla, joka synnyttää innovaatioita ja kasvua sekä rat
kaisee globaaleja haas teita. Vaasassa maailman pelastaminen 
on jokapäiväinen intohimomme.

Mahdottoman muuttaminen normaaliksi vaatii hullun 
 roh keutta ja vakaasti jalat maas sa seisovaa määrätietoista, 
INTOHIMOISTA tekemistä. Meillä on asenne ja puitteet toteut
taa oman näköistä onnellista elämää. Luo vaikka kansain
välistä työuraa, opiskele unelmiesi ammatti, vaella merelli
sessä luonnossa, ahmi kulttuuria ja voimaannu harrastuksista. 

MERI on osa arkeamme ja arjessa latautumista. Suomen 
ainoan UNESCOn luonnonperintökohteen syleilystä, 
Merenkurkun saaristosta, meille aukeaa näköala kauas maan 
rajojen yli. 

Kun muut ovat ehkä, me olemme kyllä. Kun muut varmis
tavat, me teemme. Kun muut jäävät, me menemme. Jos 
haluat enemmän helppoa elämää ja vähemmän ankeilua, 
olet  Vaasassa kuin kotonasi. Kadehtiville voimme paljastaa 
 salaisuutemme: Vaasassa on helppo olla onnellinen.

VAASASTA 
MAAILMALLE
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ENNAKKOLUULOTON EDELLÄKÄVIJÄ
Ajattelemme enemmän mahdollisuuksia ja 
vähemmän uhkia. Näemme moninaisuuden 
rikkautena. Meillä saa rohkeasti uskoa 
itseensä, kokeilla ja yrittää.

AKTIIVINEN KUMPPANI
Katsomme omaa napaamme laajemmalle, 
tunnistamme yhteisen edun. Kykenemme 
luomaan uusia asioita yhdessä.

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI
Ylin tavoitteemme on maailman pelastami
nen ympäristö vastuullisia ratkaisuja kehittä
mällä ja suosimalla. Myös yhteiskunta vas
tuumme alkaa jokaisen lähiympyröistä ja 
ulottuu maailman ympäri.

MAAILMAN ONNELLISIN
Meille onnellisuus ei ole sanahelinää, vaan 
elämän helppou den, kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin ja koetun tyytyväisyyden 
yhdistelmä, jota Vaasa tuottaa aktiivisesti 
asukkailleen.

VAASA ON:
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VAASA on kansainvälisesti tunnettu Pohjolan 
energia pääkaupunki, jossa tehdään innovatiivista 
liiketoimintaa maailman pelastamiseksi.

Maailman onnellisimman maan onnellisimmassa 
kaupungissa on helppoa olla onnellinen. Kokonais
valtainen hyvinvointi on kaikkien ulottuvilla.

TAVOI
TE
MIE
LI
KUVA
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JOS Vaasa olisi ihminen, se olisi kosmo
poliitti, joka on koto naan kaikkialla 
maailmassa, mutta palaa aina juurilleen.

Avoin Vaasa arvostaa kotiseutunsa moni
ulotteista ilmapiiriä, turvallista elinympä
ristöä, merellistä luontoa ja helppoa 
arkea. Rohkea Vaasa tuntee itsensä ja 
luottaa itseensä eikä ajattele, että jossain 
muualla on aina paremmin.

Vastuullinen Vaasa osaa luoda kasvua, mutta ymmärtää, että 
vauraus muuttuu hyvinvoinniksi vasta jakamisen kautta.

Monelle maailman pelastaminen ja onnellisuus ovat liiankin 
suuria sanoja. Vaasalle ne ovat tavoitteita, joita kohti mennään 
yhdessä teko kerrallaan.
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TOP OF MIND
Pohjolan energiapääkaupunki Vaasa

HYÖDYT
Onnellisuus

Helppo elämä
Kilpailukyky

Ainutlaatuiset luontoelämykset
Monipuolinen kulttuuri

Hyvinvointi

REVIIRI
Vaasasta 

maailmalle

OMINAISUUDET
Merellinen

Kansainvälinen
Historiallinen

Monimuotoinen
Kehittyvä

Vauras

ASENNE
Intohimoinen

Avoin
Aktiivinen kumppani

Vastuullinen

MISSIO
Pelastaa maailma kestävillä

energiaratkaisuilla ja samalla
luoda hyvää elämää ja
onnellisuutta jokaiselle

IHMISET
Nuoria
Suoria

Koulutettuja
Rohkeita
Ylikivoja

ROOLI
Omistaan 
huolehtiva
maailman 
pelastaja
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VAASAN 
SEUDUN 
YDINVIESTIT

POHJOLAN ENERGIAPÄÄKAUPUNKI on energiateknologian 
edelläkävijä ja keskit tymä, jossa on paljon mahdollisuuksia 
myös muiden alojen osaajille. Tutkitusti kilpailu kykyinen 
ympä   ristö yrittämiselle takaa uudet investoinnit ja innovaatiot 
sekä Vaasan menestyksen myös tulevai suudessa.

VAASASSA ON HELPPO OLLA ONNELLINEN. Sujuva arki, 
hyvinvointi ja onnellisuus syntyvät hyvästä työllisyydestä, kor
keasta koulutustasosta, toimivista palveluista, runsaasta kult
tuuritarjonnasta, monipuolisista harrastusmahdollisuuksista 
ja merel lisestä luonnosta. Kansainvälisyys ja monimuotoisuus 
korostuvat ikärakenteeltaan nuoressa yliopistokaupungissa, 
jossa jokaisella on vapaus olla omanlaisensa, löytää uusia pol
kuja ja toteuttaa unelmia.
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VAASA on nuorekas kaupunki, joka viestii moder
nisti. Ei ylhäältä alas eikä alhaalta ylös, vaan suo
raan kuulijalle samalta tasolta.
 

Vaasan äänensävy on nuori ja raikas – rento mutta asiallinen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vältetään kankeaa muo
dollisuutta, virastomaista kapulakieltä sekä tarpeetonta 
sivistyssanojen käyttöä. Näiden sijaan voidaan viljellä myös 
arkista puhekieltä tai tuoda mukaan inhimillisyyttä, lämpöä, 
särmää ja huumoria kulloinkin tilanteeseen sopivalla tavalla.
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HISSIPUHE 1

KAUPUNGIN 
HENKILÖSTÖÖN 
KUULUVA 
VOI KERTOA 
VAASASTA NÄIN

VAATIMATTOMIA kaupunkeja on Suomi täynnä, mutta Vaasa 
ei ole yksi niistä. Meillä hyvä elämä on sitä, että asetamme 
tavoitteet korkealle ja olemme ylpeitä itsestämme. Maailman 
pelastamiseen suhtaudumme yhtä luontevasti kuin rakennus
luvan myöntämiseen tai _________________ (täydennä jollain 
omalla työtehtävälläsi). Kun jotain pitää tehdä, niin vaasalai
nen tekee jo.

Kun muut sanovat ehkä, me sanomme kyllä. Siksi olemme 
energiaklusterin kotikaupunki, tutkitusti yrittäjäystävällinen 
kaupunki sekä kaupunki, joka panostaa kulttuuriin eniten 
asukasta kohti Suomessa.

Meidän Strömsömme on kielikuva sille kun asiat todella 
sujuvat. Salaisuutemme paljastamme muillekin: Vaasassa on 
helppo olla onnellinen.
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HISSIPUHE 2 

KAUPUNGIN PÄÄTTÄJÄ VOI 
KERTOA VAASASTA NÄIN

VAATIMATTOMIA kaupunkeja on Suomi täynnä, mutta Vaasa ei 
ole yksi niistä. Meillä hyvä elämä on sitä, että asetamme tavoit
teet korkealle ja olemme ylpeitä itsestämme kun ne saavutetaan.

Kun muut sanovat ehkä, me vaasalaiset sanomme kyllä. Maailman 
pelastajan asenteella ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä olem
me luoneet edellytykset niin Vaasan energia klusterille, kovalle 
kilpailukyvylle kuin korkeille kulttuuri panostuksillekin. 

Pohjolan energiapääkaupunki Vaasa on yliopistokaupunki täynnä 
nousujohteisia ura polkuja, kieliä ja kansallisuuksia sekä mahdol
lisuuksia unelmien asumiselle. Eikä unohdeta Suomen ainoaa 
UNESCOn luonnonperintökohdetta: Vaasan edustalla merestä 
kohoaa lisää maata 150 jalkapallokentän verran joka vuosi.

Meidän Strömsömme on kielikuva sille kun asiat todella sujuvat. 
Salaisuutemme paljastamme mielellämme: Vaasassa on helppo 
olla onnellinen.



27



28



29

HISSIPUHE 3 

OPISKELIJA 
VOI KERTOA 
VAASASTA NÄIN

JOS haluat enemmän elämää ja vähemmän ankeilua, olet 
Vaasassa kuin kotonasi. Meillä matalat vuokrat ja lyhyet 
välimatkat yhdistyvät kansainväliseen kaupunki kulttuuriin 
ja koulutusmahdollisuuksiin, jotka avaavat tehokkaasti ovia 
työelämään.

Yliopistokaupunki Vaasassa joka viides vastaantulija on 
korkeakouluopiskelija. Maailmanparantajien Vaasassa toimii 
160 yrityksen ja korkeakoulujen energia klusteri, joka edistää 
kestävää kehitystä tekemällä siitä kannattavaa liiketoimintaa.

Vaasan Strömsöstä on tullut kielikuva sille kun asiat todella 
sujuvat. Salaisuutemme paljastamme mielellämme: Vaasassa 
on helppo olla onnellinen.
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HISSIPUHE 4 

ASUKAS VOI 
KERTOA 
VAASASTA 
NÄIN

JOS haluat enemmän elämää ja vähemmän ankeilua, olet 
 Vaasassa kuin kotonasi.

Pohjolan energiapääkaupungissa on kilpailukykyiset työ   mark
ki  nat myös kansain välistä uraa haluaville. Asumisen unelmat 
on tehty toteutettaviksi, ja lapsiperheille on luvassa kieli
kylpyjä kulttuurikaupungissa. Luontomme on tavallistakin 
ihmeellisempi, sillä Merenkurkun saaristo on ainoa UNESCOn 
luonnon perintökohde Suomessa.

Vaasan Strömsöstä on tullut kielikuva sille kun asiat todella 
 sujuvat. Salaisuutemme paljastamme mielellämme: Vaasassa 
on helppo olla onnellinen.
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HISSIPUHE 5 

BUSINESSPÄÄTTÄJÄ 
VOI KERTOA 
VAASASTA NÄIN

KANKEITA kaupunkeja on Suomi täynnä, mutta Vaasa ei 
kuulu niihin. Pohjolan energia pääkaupungissa hyvä elämä on 
sitä, että asetetaan isoja tavoitteita ja ollaan ylpeitä kun ne 
saavutetaan.

Kun muut sanovat ehkä, vaasalaiset sanovat kyllä.

Kyllä kaupungin nopeille prosesseille. 

Kyllä toimiville alihankintaketjuille.

Kyllä lyhyille logistiikkaketjuille. 

Kyllä osaavaa työvoimaa tuottaville korkeakouluille.

Kyllä yritysten, korkeakoulujen ja kaupungin yhteiselle 
energiaklusterille, jonka 160 yrityksestä moni on globaali 
markkinajohtaja.

Vaasan Strömsöstä on tullut kielikuva sille kun asiat todella 
sujuvat. Salaisuutemme paljastamme mielellämme: Vaasassa 
on helppo olla onnellinen.
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HISSIPUHE 6 

MATKAILUALAN 
TOIMIJA VOI KERTOA 
VAASASTA NÄIN

VAATIMATTOMIA kaupunkeja on Suomi täynnä, mutta Vaasa 
ei ole yksi niistä. Vaasa on kaupungeista aurinkoisin – sekä 
kirjaimellisesti että asenteeltaan!

Näe ikoninen Strömsö omin silmin. Kuule monikielinen puheen
sorina kaupungilla. Maista ruokaa, joka tulee tuoreena maal ta 
ja mereltä. Tunne merituuli kasvoillasi. Vaasassa on elämää 
kaikille aisteillesi.

Historiaa ja kulttuuria huokuvan Vaasan edustalla on ehkä 
isoin ihmeistämme. Siellä merestä nousee 150 jalkapallo
ken tän verran uutta maata joka vuosi. Meren kurkun saaristo 
on Suomen ainoa UNESCOn luonnon perintö kohde. Näe se 
maailman ympäristöystävällisimmän matkustajaaluksen 
kannelta, risteil len Vaasasta muutamassa tunnissa Ruotsin 
Uumajaan.

Kaikkien tietämä Strömsö on jo kielikuva sille kun asiat todella 
sujuvat. Salaisuutemme paljastamme mielellämme: Vaasassa 
on helppo olla onnellinen.
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MUISTA 
KERTOA 
AINAKIN 
NÄMÄ

• Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, joka pelastaa 
maailman kestävillä energiaratkaisuilla.

• Missä päin maailmaa liikutkin, käytät Vaasassa kehitettyä 
sähköverkkoteknologiaa.

• Vaasalaisen energiateollisuuden kantaisä oli John 
Wikström. Hän työskenteli 1800luvun lopulla Chicagossa 
Henry Fordille, kunnes palasi Suomeen ja perusti 
ensimmäisen oman yrityksensä. Siitä kasvoi kokonainen 
energiayritysten sukupuu.

• Vaasan seudulla 2 % Suomen väestöstä luo 30 % Suomen 
energiateknologian viennistä.

• Vaasa kuuluu Suomen tutkitusti yritysystävällisimpiin 
kaupunkeihin.

• Maailman ympäristöystävällisin matkustajaalus liikennöi 
Vaasan ja Uumajan välillä.

• Vaasan asukkaat ovat nuoria. Joka viides vaasalainen on 
korkeakouluopiskelija.

• Kansainvälisessä Vaasassa puhutaan lähes sataa kieltä.
• Vaasa panostaa kulttuuriin eniten asukasta kohti 

Suomessa.
• Merenkurkun saaristossa merestä kohoaa A4arkin verran 

verran uutta maata joka sekunti.
• Se on ainoa UNESCOn luonnonperintökohde Suomessa.
• Vaasa tähtää kaupungiksi, jossa on Suomen onnellisimmat 

asukkaat.
• Strömsö on kuulkaas oikeasti Vaasassa.
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VAASASSA ON 
HELPPO OLLA 
ONNELLINEN
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