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Kohti elinvoimapolitiikkaa 
 

• Terveen kaupungin keskeinen tavoite ja menestyksen 
edellytys on kukoistava elinkeinoelämä  

• Keskeinen kysymys on, mitä kunta lopulta voi tehdä 
yritysten kilpailukyvyn ja kasvun hyväksi 

• Yritysten näkökulmasta hyvä kumppanuus tarkoittaa 
ennustettavia päätöksiä, notkeita prosesseja, joustavaa 
kaavoitusta ja osaavan työvoiman saatavuutta 

• Perinteinen elinkeinopolitiikka keskittyy tontteihin ja 
toimitiloihin 

• Elinvoimapolitiikka käsitteenä laajempi sisältäen mm. 
osaamisen, tapahtumat, matkailun ja uudet kärjet 



Vantaan elinvoimaohjelman sisällöistä 

• Vantaan vahvuutena on työpaikkaomavaraisuus ja 
elinkeinorakenteen monipuolisuus, joiden pohjana on 
kaupungin hyvä saavutettavuus  

• Haasteena korkea työttömyys, osaamisintensiivisten 
työpaikkojen vähäinen määrä ja kaupungin 
velkamäärä 

• Suuret infrainvestoinnit, (Kehä III, Aviapolis, 
Kehärata, lentoasema, uudet asuinalueet, jne.) on 
saatava tuottamaan  

• Keskeistä on onnistua myös asukashankinnassa ja  
korkean osaamisen työpaikkojen täsmähankinnoissa 

 



Saavutettavuus Vantaan vahvuutena 
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• Parantaa koko seudun 

joukkoliikennetarjontaa , 

yhdistää seudun asuin- ja 

työpaikka-alueet ja tuo 

raideyhteyden lentoasemalle. 

 

• Tuo 18 kilometriä pitkänä 

raideliikenteen piiriin uusia 

alueita Vantaalla.  

 

• Antaa uusia mahdollisuuksia 

kaupan kehittämiselle sekä 

liikkumisen ja 

asemanseutujen keskittymien 

kautta 
 

Kehärata 
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Leinelä 
Luovan luokan uusi 
kaupunki 

Ruskeasanta 
Vakaa ja kasvava 

Lentoasema 
”Unelmien asema” 

Aviapolis 
Suomen vahvin ja 
kansainvälisin asumis- 
ja yritysympäristö 

Viinikkala 
Uusi lentoterminaali? 

Kivistö 
Sujuvan asumisen 
näyteikkuna ja 
metropolin luoteinen 
kasvukeskus 

Petas 
”Logistinen solmu”  
Outlet Village? 

Vehkala 
”tulevaisuuden 
tuotanto”  

Tikkurila 

Helsinki 

Vantaankoski 



Asemanseudut elinkeinojen ja kaupan 
kehittämisen uusina mahdollisuuksina 

Arkkitehtioimisto Bruun&Murole 



Aviapolis kasvun moottorina 

• Erinomaiset liikenneyhteydet, sijainti, monipuolinen yritysprofiili sekä 
palvelut ja asuinalueet tekevät alueesta ainutlaatuisen ja toimivan 

• Kolmasosa Vantaan työpaikoista, 70% työpaikkakasvusta  (2001-2009) 

• Helsinki-Vantaan tulevat suurinvestoinnit lisämahdollisuutena 
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Lähde: Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri 

Vantaa on logistiikan, mutta erityisesti 
kaupan keskus 

Liikevaihdon muodostuminen, päätoimialat 

9 



Tukku- ja vähittäiskaupan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä majoitus- ja 
ravitsemistoimialan työpaikkojen osuus suurissa kaupungeissa vuonna 2011 
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Vantaa on kaupan työpaikkakeskittymä 

25,6 %

20,9 %
23,2 % 22,8 %

20,0 %
21,8 %

41,9 %

21,6 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

O
su

u
s 

ka
ik

is
ta

 t
yö

p
ai

ko
is

ta
 2

0
1

1
, %



Kauppa kasvaa ja kehittyy myös 
”hiljaisina” aikoina 
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Kokonaisyöpymiset Vantaalla ja osuus koko maan yöpymisistä, 2001-2013 
Total overnights in Vantaa and market share of the nights in whole country, 

2001-2013 

yöpymiset / nights osuus koko maan yöpymisistä / market share of the nights in whole country 

Maan johtavia liikematkailukohteita 
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Lähde: Tilastokeskus, koonnut Art -Travel Oy/Heikki Artman 
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Elinvoimaohjelman painopisteet 
 
 
• Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 

• Aktiivinen työllistäjä 

• Saavutettavuudeltaan ykkönen 

• Elävät keskustat ja kohtuuhintaiset asunnot 

• Osaamisen kehittäjä 

• Uuden kaupan koti  

• Matkailun kansainvälinen keskittymä 

• Mainettaan rakentamassa 



2.7 Matkailun kansainvälinen keskittymä  
  Toimenpide Toteutus Aikataulu 

Matkailutoimijat 

yhteen 

Perustetaan yhteistyöryhmä 
alueen keskeisistä 
matkailuyrittäjistä, kaupungin 
matkailutoimijoista ja 
matkailuvetonaulojen edustajista 

Vastuutaho:  
Elinkeinopalvelut  
Kumppaneina:  
Paikalliset 
matkailuyrittäjät  

kevät 2014 

Matkailusta toimiva 

tuote 

Selkeytetään ja tuotteistetaan 
matkailukärjet sekä uudistetaan 
matkailumateriaalit. 
  

Vastuutaho:  
Elinkeinopalvelut  
Kumppaneina:  
Matkailuyrittäjät ja 
pks-kaupungit 

kevät 2014 

Matkailuneuvonta 

ihmisten luokse 

Keskitetään matkailuneuvonnat 
sinne, missä ihmiset eniten 
liikkuvat. 

Vastuutaho:  
Elinkeinopalvelut  
Kumppaneina:  
Kuntalaispalvelut, 
matkailutoimi 

syksy 2014 

Kuusijärvi 

kukoistamaan 

matkailukohteena   

Laaditaan matkailunedistämis-
suunnitelma Kuusijärvestä porttina 
Sipoonkorven kansallispuistoon. 

Vastuutaho:  
Maankäyttö 
Kumppaneina:  
Elinkeinopalvelut, 
liikuntapalvelut, 
yrittäjät, ELY-keskus, 
Metsähallitus 

2014-2015 

Vantaasta 

tapahtumakaupunki 

Hankitaan aktiivisesti 
kansainvälisiä kokouksia, 
tapahtumia ja liikematkailijoita 
kaupunkiin. 

Vastuutaho:  
Tapahtumayksikkö  
Kumppaneina:  
Elinkeinopalvelut/ 
Matkailutoimi, yrittäjät  
Helsingin matkailu / 
konferessipalvelut 

2014-2016 
  



Kiitos 
  


