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STÖDJANDE OCH UTVECKLANDE AV FÖRETAGSAMHET
Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett näringsoch utvecklingsföretag som ägs av kommunerna
i regionen. Vi erbjuder gratis företagsrådgivning till
såväl blivande som befintliga företag som verkar
i regionen. Vi ansvarar för att samordna regional
affärsverksamhet och producera branschspecifika
företagstjänster.

Foto: Vasa stad/Mikael Matikainen

Dessutom marknadsför vi aktivt vår region. Vi
deltar i olika näringslivs- och företagarrelaterade
utvecklingsprojekt och arbetar i tätt samarbete
med kommuner, näringslivet samt utbildning och
forskning.

FRAMTIDENS CIRKULÄRA EKONOMI

En inhemsk pionjär inom cirkulär ekonomi
Vasaregionen är en erfaren föregångare inom cirkulär
ekonomi i Finland. Vi har gott samarbete med universitet, högskolor, företag och kommuner. Vi fungerar också
som en interaktiv port till andra nordiska länder genom
våra internationella projekt och kunskap om kulturella
skillnader.

Vi öppnar också dörrar för företag
på andra ställen i Norden.

SUSTAINABLE PLASTIC
PROFILE SOLUTIONS
www.primo.com

VASEKs projektledare Göran Östberg (till vänster) och Korsholms
kommuns utvecklingsdirektör Mikael Alaviitala är involverade
i utvecklandet av den cirkulära ekonomin i Vasaregionen.
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CIRKULÄR EKONOMI SOM SPETSPROJEKT
RENERGI circular economy hub -projektet främjar
verksamhetsförhållandena för företag inom cirkulär
ekonomi i Vasaregionen. Vi hjälper företag med att etablera sig och skapa nätverk och samarbetsmöjligheter
som främjar näringsverksamheten.
Cirkulär ekonomi är ett av regionens främsta projekt – vi
publicerade Finlands mest konkreta färdplan för cirkulär
ekonomi och hållbarhet i februari 2021.
BEKANTA DIG MED FÄRDPLANEN:

https://www.vasek.fi/cerm-fardplan/
BEKANTA DIG MED RENERGIS CIRKULÄRA EKONOMI:

www.renergi.fi

Ett område för cirkulär
ekonomi sedan 1985.

Arbete, välstånd och kompetens
Nordens största koncentration av energiteknologi gör
Vasaregionen till ett globalt tillväxtområde. I proportion
till befolkningen finns här fler exportföretag än någon
annanstans i Finland. Mer än 80 % av regionens produktion går till export. De internationella företagen stöds av
hundratals underleverantörer som får ut sina produkter
till världen genom de stora aktörernas verksamhet. Här
finns fungerande nätverk, och entreprenörskapets mikroklimat skapar en god grund för tillväxt. Det finns också
tillräckligt med kompetent arbetskraft, eftersom en av
fyra invånare i området har högskoleutbildning.
Det dynamiska och starkt exportorienterade näringslivet
i Vasaregionen välkomnar varmt nya aktörer!

FRAMTIDENS CIRKULÄRA EKONOMI

SYNERGIFÖRDELAR OCH
SAMARBETSMÖJLIGHETER
Vasa och Österbotten erbjuder ett attraktivt läge för företag inom energisektorn. Det lokala energiklustret är
nationellt känt och dess internationella erkännande växer hela tiden. Företag som använder olika materialflöden
drar nytta av regionens utmärkta verksamhetsmiljö och
samarbeten med universitet och högskolor. Logistiken
fungerar också med goda förbindelser till lands, till havs
och i luften och öppnar dörrar till Norden och resten av
världen.
Vår region utvecklas och växer ständigt. Till exempel är
GigaVaasa-området utformat för den gröna batteriindustrins behov. En bra start för batteriklustret utgörs av
samarbetet med det brittiska kemiföretaget Johnson
Matthey som kommer att medföra tusentals jobb och
nya möjligheter för företagen i regionen.

LÄS MER:

www.vasek.fi

Utvecklingen av framtidens innovationer
Wärtsiläs Smart Technology Hub är ett forsknings- och
utvecklingscenter som ger en internationell möjlighet
att förnya sätt för att möjliggöra hållbara samhällen.
www.smarttechnologyhub.com
Aurora Botnia som startar trafikering mellan Vasa och
Umeå på sommaren 2021 är världens miljövänligaste
passagerarfartyg. Fartyget är utformat för att vara miljövänligt, med motorer som körs med både olika slag av
bränslelösningar (LNG och biogas) och batterier.
aurorabotnia.wasaline.com

Målmedvetet mot
en klimatneutral verksamhet

crimppi.com
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Case: STORMOSSEN
Stormossen Oy Ab är ett regionalt avfallshanteringsföretag grundat 1985 som ägs av sex kommuner.
På ägarkommunernas områden bor totalt 107 000 invånare. Stormossen är landets första kommunala
avfallshanteringsbolag och den första biogasanläggningen i Finland som börjat tillvarata hushållsavfall.
Stormossen behandlar bioavfall och -slam och producerar
kompostjord och biogas av dessa. I Vasa stad trafikerar
12 bussar som använder biogas producerad av Stormossen som bränsle – detta är ett banbrytande projekt i hela
Finland. Under sommarsäsongen säljer Stormossen kompostjord till både hushåll och företag.

Mer än 99 % av allt avfall som kommer till Stormossen
återvinns och det är en av de högsta siffrorna i Finland.
På Stormossens område finns det totalt 13 återvinningsstationer och 120 ekopunkter samt Finlands första företagardrivna återvinningsgalleria Minimossen. Bolagets
vision är att vara det mest effektiva kommunala avfallsbolaget i Finland. Det är också en aktiv aktör som bidrar
till Vasaregionens målsättningar relaterade till energiklustret, cirkulär ekonomi och klimatpolitiken.

En del av Vasa stads
busstrafik använder
Stormossens
biogas som bränsle.
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Case: CIRCLE’S EDGE
Circle’s Edge - Leading Edge of the Circular Economy - är en affärspark där anläggningar är utformade för företag som värdesätter hållbarhet
och lönsamhet. Utrymmena utformas efter hyresgästernas behov och lämpar sig som kontor,
produktionsutrymmen, försäljningslokaler och
lager.
Circle’s Edge syftar till att vara en föregångare inom
cirkulär ekonomi. I byggnaden kan vanliga företag och
organisationer göra sin del för miljön utan att kompromissa med deras lönsamhet. I områdets fastigheter
kommer ett brett utbud av miljövänliga innovationer,
såsom en vattenåtervinningsanläggning och ett system
för att utnyttja förnybar energi.

Ab Stormossen Oy
Stormossenintie/Stormossvägen 56
66530 Koivulahti/Kvevlax

Vaihde/Växel: 010 320 7600
info@stormossen.fi
www.stormossen.fi

I Circle’s Edge-företagspark
nyttiggörs innovationer
inom cirkulär ekonomi.

stormossen
stormossen
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Case: WESTENERGY
Westenergy Oy Ab är ett företag inom cirkulär ekonomi som ägs av sex avfallshanteringsföretag som använder i övrigt outnyttjat och icke-återvinningsbart material och förädlar det till energi och nya material.
Westenergys verksamhetsområde omfattar över 60
kommuner och tillgodoser behoven för cirka 500
000 invånare i området. Westenergy Oy Ab fungerar
som en länk och möjliggör en cirkulär ekonomi mellan
avfallshantering och energiproduktion.

Dessutom producerar Westenergy Oy Ab återvunna material som bland annat kan tillgodogöras inom metallindustrin, infrabyggprojekt och nya betongprodukter.

Westenergy förädlar ickeåtervinningsbart material
till energi och nya material.

FRAMTIDENS CIRKULÄRA EKONOMI

UTRYMME FÖR FÖRETAG

VÄLKOMMEN TILL EN
FÖRETAGSVÄNLIG KOMMUN
”Korsholms kommuns strategiska målsättning
är att vara Finlands företagsvänligaste kommun.
Vi jobbar hårt mot detta mål och satsningen i cirkulär ekonomi är ett av dess delområden. Tillsammans med VASEK jobbar vi för Renergi-samarbetet
genom olika projekt. Kommunen har också en betydande roll i Circle’s Edge-projektet som kommer att
bli ett kompetenscenter för cirkulär ekonomi.

På industriområdet vid Fågelberget i Korsholm erbjuds lediga företagstomter. Området är beläget cirka 10 minuters bilresa från Vasa centrum, och också flygplatsen ligger nära.
Av tomterna vid Fågelberget är 11 reserverade för aktörer
inom den cirkulära ekonomin. Totalt kommer 100 företag att
placera sig i området vid Fågelberget.
Att grunda ett företag i området är enkelt och smidigt. De
lediga tomterna ligger inom detaljplanområde och har färdig kommunalteknik. Väganslutningar är lämpliga för specialtransporter och fjärrvärme är också under planering.
BEKANTA DIG MED LEDIGA TOMTER:
www.renergi.fi/lediga-tomter

Stormossen, Westenergy, Circle’s Edge och cirka
80 andra företag på Fågelbergets industriområde
i Korsholm skapar en utmärkt ram för efterfrågan
och utbud av återvinningsbara material. Kommunen har planerat en del av
området för företag inom
cirkulär ekonomi, och ett
fåtal tomter är för tillfället fortfarande lediga.”

Mikael Alaviitala
utvecklingsdirektör
Korsholms kommun

WESTENERGY – FÖR EN REN OCH
HÅLLBAR VÄRLD
Westenergy förädlar avfall till elektricitet, fjärrvärme och nya material. Med en andel
på ca 60 procent är vi en av de viktigaste fjärrvärmeproducenterna i Vasaregionen.
Genom att också producera jordbyggnadsmaterial och återvinningsmetaller samt
aktivt stöda utvecklingen av cirkulär ekonomin i hela vårt verksamhetsområde
skapar vi en renare och mer hållbar framtid.

westenergy.fi
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RENERGI – CIRCULAR ECONOMY AS FLAGSHIP PROJECT
Photo: City of Vaasa / Christoffer Björklund
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Vaasa and the Ostrobothnia region offer an attractive
location for companies in the energy sector. The
RENERGI circular economy hub project promotes
the operating conditions of companies in the circular
economy sector in the Vaasa region. We support
companies in locating and creating networks and
cooperation opportunities that promote business.
Circular economy is one of the region’s flagship projects
– we published Finland’s most concrete circular economy
and responsibility roadmap in February 2021.
The largest concentration of energy technology in the
Nordic countries makes the Vaasa region a global growth
area. We have the largest number of export companies
in our country in proportion to the population, and
more than 80% of the region’s production is geared to
exporting. International companies are also backed by
hundreds of subcontractors who get their products to
the world along with large players.
Networks are operational in the Vaasa region, and a good
entrepreneurial microclimate creates the basis for
growth. A sufficient skilled workforce is also available,
as one in four residents of the area is tertiary-educated.
www.renergi.fi

The dynamic and strongly export-oriented business
community in the Vaasa region warmly welcomes new
entrants!

We support companies in locating
and creating networks and cooperation
opportunities that promote business.
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Solskydd och mörkläggningar
till såväl hemmet som offentliga
miljöer. Vi har hållbara och ekologiska tyger i vår kollektion.
Mera information hittar ni på
www.pedelux.fi
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Bild: Vasek

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK
Nedre torget 1 A, 3 vån.
FI-65100 VASA
+358 6 317 7600
info@vasek.fi
www.vasek.fi
Läs mer om cirkulär ekonomi:
www.renergi.fi
Göran Östberg
Projektchef, VASEK
+358 500 366 097
goran.ostberg@vasek.fi

Lapinmäestä
kiertotalouden
veturi.

UUSI YRITYSALUE
HUIPPUPAIKALLA
rakennusoikeutta

70 000 m2

Kysy lisää:
Tero Kankaanpää, kunnanjohtaja
puh. (06) 470 1111, tero.kankaanpaa@isokyro.fi

ELÄMÄ Ä SUUREMPI

Tutustu tonttiisi:

www.isokyro.fi/lapinmaki

ISOKYRÖ

• www.jssuomi.fi

Lapinmäki antaa tilaa kestävälle
ajattelulle. Elinvoimainen Isokyrö
tarjoaa kiertotalouden toimijoille
valmiiksi kaavoitetut yritystontit,
joilla on kunnallistekniikka
valmiina ja ketterät yhteydet
joka suuntaan.

SEINÄJOKI 30 min

THINK BIG
– THINK CIRCULAR!

VAASA 30 min

Korsholms kommun
Mikael Alaviitala
Utvecklingsdirektör
+358 44 727 1210
mikael.alaviitala@korsholm.fi

