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Aluetutkija Timo Aro: Tätä asiaa Merenkurkusta ei tajuta muualla Suomessa

Alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro puhuu maanantaina Laihialla muun muassa Kolmostiestä yhtenä Suomen viennin valtaväylänä. ARKISTOKUVA: JUSSI ASU

VAASA
Vaasan seudun ulkopuolella muualla Suomessa ei täysin ymmärretä, kuinka tärkeä valtatie 3 on Suomen viennin kannalta.
Tätä mieltä on alue- ja väestökehityksen asiantuntija Timo Aro konsulttitoimisto MDI:stä.
Kolmostiellä on myös kansainvälinen Eurooppa-tien status, eli se on osa E12:ta, joka kulkee Helsingistä Tampereen ja Vaasan kautta Ruotsin Uumajaan ja sieltä
Norjan Mo i Ranaan.
– Varsinkaan sitä ei muualla tajuta, kuinka tärkeä Vaasa–Uumaja-väli on. Muualla Suomessa ei hoksata, kuinka paljon eri reittejä tuo yhteys Merenkurkun yli avaa,
myös Norjan puolelle. Tärkeä on myös iso Uumajan alue, jossa on paljon korkeakouluopiskelijoita, hyvinvoivaa elinkeinoelämää ja suomalaisille useita
yhteistyöyrityksiä. Merenkurkkuun saadaan vielä uusi laivakin, mikä on merkittävää, Aro sanoo.
Kolmostien tärkeys vientiväylänä ja Vaasa–Uumaja-meriyhteyden jatkeena on yksi johtopäätös, joka Arolle valkeni, kun hän tutki Kolmostietä välillä Vaasa–
Tampere eri näkökulmista.

– Tarkastelin valtatietä esimerkiksi saavutettavuuden näkökulmasta, eli paljonko asukkaita ja työpaikkoja on valtatien varrella ja paljonko siellä pendelöidään eli on
työmatkaliikennettä.
Valtatiellä 3 ajaa keskimäärin yli 6 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Niistä yli 600 on raskasta liikennettä päivittäin.
– Oli helppo huomata, että Kolmostie on suurten volyymien kuljetusväylä. Siellä kulkee erityisesti maa- ja metsätalouden tuotteita ja paljon elintarvikealan
kuljetuksia. Se on tärkeä asia. Vielä tärkeämpää on, että se on merkittävä väylä myös teknologiateollisuuden viennille. Ja viennistähän Suomi elää, Aro
huomauttaa.
Toisin sanoen Kolmostiellä liikkuu myös rahallisesti arvokkaita lasteja.
Aro tutki myös väestökehitystä ja työpaikkakehitystä Kolmostien varrella vuosina 2010–17.
– Kun tarkastelee koko Vaasa–Tampere-väliä, niin Vaasa ja Tampere ovat kasvavia alueita. Mutta mitä kauemmas mennään näistä kasvukeskuksista, sitä
enemmän on supistuneita alueita, joista väestö ja työpaikat ovat vähentyneet. Valtatien varrella olevien kuntien taajamat tosin saattavat olla kasvavia alueita.
Aro käyttää termiä "tunnin Suomi". Ideana on kuvata, mihin jostain tietystä keskuspaikasta ehtii yhdessä tunnissa. Se on noin sadan kilometrin päässä
lähtöpaikasta, ja se on tyypillinen pendelöintialue.
– Siitä pystyy paljon päättelemään, mitä sillä alueella tapahtuu ja miten nämä paikat kiinnittyvät toisiinsa. Esimerkiksi tunnin vyöhykkeellä Vaasan torilta asuu 182
000 ihmistä ja on 79 000 työpaikkaa.
Jos aika venytetään tunnista puoleentoista, Vaasan 90 minuutin vaikutusalueella on jo 341 000 asukasta ja 138 000 työpaikkaa.
– Se kertoo laajasta potentiaalista, joka Vaasalla on, kun katsotaan hallintorajojen ulkopuolelle.
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Kulttuuriviikko Kriuhnaasu käyntiin Kauhajoella
Rahaa ei paljon kulu, mutta eipä ole pahemmin tulojakaan, kun
Kauhajoen kaupunki järjestää tänä vuonna kulttuuriviikon. Lue lisää
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Kuivunut selluloosamassa syttyi teollisuusalueella
Pietarsaaressa
Alholman teollisuusalueella Pietarsaaressa syttyi tiistaina yhden aikaan
päivällä pieni tulipalo. Lue lisää
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Tässä ovat Etelä-Pohjanmaan halvimmat asunnot – omistusasujaksi voi päästä vain reilulla 20 000
eurolla
Etelä-Pohjanmaalla myydään halvimpia asumiskelpoisia asuntoja vain reilun 20 000 euron hintaan. Lue lisää
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