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TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

YRITTÄJYYTTÄ TUKEMASSA JA KEHITTÄMÄSSÄ
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK on alueen kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Tarjoamme
maksutonta yritysneuvontaa niin aloittaville kuin
seudulla jo toimiville yrityksille. Vastaamme seudullisen elinkeinotoiminnan koordinoinnista ja toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottamisesta.

Kuva: Vaasan kaupunki/Mikael Matikainen

Lisäksi markkinoimme seutuamme aktiivisesti.
Osallistumme erilaisiin elinkeinoihin ja yrittämiseen
liittyviin kehityshankkeisiin ja toimimme tiiviissä
yhteistyössä kuntien, elinkeinoelämän sekä koulutuksen ja tutkimuksen kanssa.

TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

Kiertotalouden kotimainen pioneeri
Vaasan seutu on kiertotalouden kokenut edelläkävijä
Suomessa. Teemme hyvää yhteistyötä yliopistojen,
korkeakoulujen, yritysten ja kuntien kanssa. Toimimme
myös vuorovaikutteisena porttina muihin Pohjoismaihin
kansainvälisten hankkeidemme ja kulttuuristen erojen
tuntemuksemme kautta.

Avaamme yrityksille ovia
myös muualle Pohjolaan.

SUSTAINABLE PLASTIC
PROFILE SOLUTIONS
www.primo.com

VASEKin projektipäällikkö Göran Östberg (vas.) ja Mustasaaren kunnan kehitysjohtaja Mikael Alaviitala ovat
mukana kehittämässä kiertotaloutta Vaasan seudulla.
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KÄRKIPROJEKTINA KIERTOTALOUS
RENERGI circular economy hub -hanke edistää kiertotalousalan yritysten toimintaedellytyksiä Vaasan alueella. Tuemme yrityksiä sijoittumisessa sekä liiketoimintaa edistävien verkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien
luomisessa.
Kiertotalous on yksi seudun kärkihankkeista – julkaisimme Suomen konkreettisimman kiertotalouden ja vastuullisuuden tiekartan helmikuussa 2021.
TUTUSTU TIEKARTTAAN:

www.vasek.fi/cerm-tiekartta
TUTUSTU RENERGI-KIERTOTALOUSALUEESEEN:

www.renergi.fi

Kiertotalousalue
jo vuodesta 1985.

Työtä, vaurautta ja osaamista
Pohjolan suurin energiateknologian keskittymä tekee
Vaasan seudusta globaalin kasvualueen. Täällä on asukaslukuun suhteutettuna enemmän vientiyrityksiä kuin
missään muualla Suomessa. Yli 80 % seudun tuotannosta menee vientiin. Kansainvälisten yritysten taustalla toimii satoja alihankkijoita, jotka saavat tuotteensa
maailmalle suurten toimijoiden imussa. Täällä verkostot
toimivat, ja yrittäjyyden mikroilmasto luo kasvulle hyvän pohjan. Myös osaavaa työvoimaa riittää, sillä alueen asukkaista joka neljäs on korkeakoulutettu.
Vaasan seudun dynaaminen ja vahvasti vientiin suuntautunut elinkeinoelämä toivottaa uudet toimijat lämpimästi tervetulleiksi!

TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

SYNERGIAETUJA JA
YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA
Vaasa ja Pohjanmaan alue tarjoavat energiasektorin
yrityksille houkuttelevan sijoittumispaikan. Paikallinen
energiaklusteri on kansallisesti tunnettu, ja myös sen
kansainvälinen tunnettuus kasvaa koko ajan. Erilaisia
materiaalivirtoja hyödyntävät yritykset hyötyvät seudun erinomaisesta toimintaympäristöstä ja yhteistyöstä
yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Myös logistiikka
toimii: yhteydet niin maitse, meritse kuin lentoteitsekin
avaavat ovet Pohjoismaihin ja muualle maailmaan.
Alueemme kehittyy ja kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi
GigaVaasa-alue on suunniteltu vihreän akkuteollisuuden
tarpeita varten. Hyvän alun akkuklusterille luo brittiläisen kemian alan yrityksen Johnson Mattheyn kanssa
alkanut yhteistyö, joka tuo alueelle tuhansia työpaikkoja ja yrityksille uusia mahdollisuuksia.

LUE LISÄÄ:

www.vasek.fi

Tulevaisuuden innovaatioita kehittämässä
Wärtsilän Smart Technology Hub on tutkimus- ja tuotekehityskeskus, joka antaa kansainvälisen mahdollisuuden innovoida keinoja kestävien yhteiskuntien mahdollistamiseksi.
www.smarttechnologyhub.com
Kesällä 2021 liikennöinnin Vaasan ja Uumajan välillä aloittava Aurora Botnia on maailman ympäristöystävällisin matkustaja-alus. Se on suunniteltu ympäristöystävälliseksi, sen
koneet käyttävät kaksoispolttoainetta (LNG ja biokaasu) ja
akkua. aurorabotnia.wasaline.com

Rohkeasti kohti
hiilineutraalia toimintaa.

crimppi.com
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Case: STORMOSSEN
Stormossen Oy Ab on vuonna 1985 perustettu alueellinen kuuden kunnan omistama jätehuoltoyhtiö.
Omistajakuntien alueilla on yhteensä 107 000 asukasta. Stormossen on maamme ensimmäinen kunnallinen jätehuoltoyhtiö ja ensimmäisenä Suomessa kotitalousjätettä hyödyntämään ryhtynyt biokaasulaitos.
Stormossen käsittelee biojätettä ja -lietettä ja tuottaa
niistä kompostimultaa ja biokaasua. Vaasan kaupungissa
liikennöi 12 bussia, jotka käyttävät polttoaineenaan Stormossenin tuottamaa biokaasua – tämä on pioneeriprojekti koko Suomessa. Kesäsesongin aikaan Stormossen myy
kompostimultaa niin kotitalouksille kuin yrityksillekin.

Kaikesta Stormossenille tulevasta jätteestä kierrätetään
yli 99 %. Se on korkeimpia lukuja Suomessa. Stormossenin alueella on yhteensä 13 hyötykäyttöasemaa, 120
ekopistettä ja Suomen ensimmäinen yrittäjävetoinen kierrätysgalleria Minimossen. Yhtiön visio on olla tehokkain
kunnallinen jäteyhtiö Suomessa. Se on myös aktiivinen
toimija, joka edesauttaa Vaasan seudun energiaklusteriin,
kiertotalouteen ja ilmastopolitiikkaan liittyviä tavoitteita.

Osa Vaasan kaupungin
bussiliikenteestä
kulkee Stormossenin
biokaasulla.

TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

Case: CIRCLE’S EDGE
Circle’s Edge – The Leading Edge of the Circular
Economy – on yrityspuisto, johon suunnitellaan
tiloja yrityksille, jotka arvostavat kestävyyttä ja
kannattavuutta. Tilat suunnitellaan vuokralaisten tarpeiden mukaisesti, ja ne soveltuvat niin
konttoreiksi, tuotantoon, myyntitiloiksi kuin varastoiksikin.
Circle’s Edgen tarkoituksena on olla kiertotalouden
edelläkävijä. Rakennuksessa tavalliset yritykset ja organisaatiot voivat tehdä oman osansa ympäristön eteen
ilman kompromisseja kannattavuutensa suhteen. Alueen kiinteistöihin tulee monenlaisia ympäristöä hyödyttäviä innovaatioita, kuten vedenkierrätyslaitos ja
järjestelmä uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Ab Stormossen Oy
Stormossenintie/Stormossvägen 56
66530 Koivulahti/Kvevlax

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

Circle’s Edge -yrityspuistossa
hyödynnetään kiertotalouden
innovaatioita.

stormossen
stormossen
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Case: WESTENERGY
Westenergy Oy Ab on kuuden jätehuoltoyhtiön omistama kiertotalousyritys, joka käyttää muuten hyödyntämätöntä ja kierrätyskelvotonta materiaalia ja jalostaa sen energiaksi sekä uusiksi materiaaleiksi.
Westenergyn toiminta-alueeseen kuuluu yli 60 paikkakuntaa, ja se palvelee alueen noin 500 000 asukkaan tarpeita. Westenergy Oy Ab toimii linkkinä ja mahdollistaa kiertotalouden jätehuollon ja energiantuotannon välillä.

Lisäksi Westenergy Oy Ab tuottaa kierrätysmateriaaleja,
joita voidaan hyödyntää muun muassa metalliteollisuudessa, infrarakentamisen projekteissa ja uusissa betonituotteissa.

Westenergy jalostaa kierrätyskelvottoman materiaalin energiaksi
ja uusiksi materiaaleiksi.

TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

TILAA YRITTÄÄ

TERVETULOA YRITTÄJÄYSTÄVÄLLISEEN KUNTAAN
”Mustasaaren kunnan strateginen tavoite on olla
Suomen yrittäjäystävällisin kunta. Teemme tavoitteen eteen kovasti työtä, ja satsaus kiertotalouteen on yksi sen osa-alue. Panostamme
yhdessä VASEKin kanssa Renergi-yhteistyöhön
erilaisten hankkeiden kautta. Kunnalla on merkittävä rooli myös Circle’s Edge -hankkeessa,
josta tulee kiertotalouden osaamiskeskus.

Lintuvuoren teollisuusalueella Mustasaaressa on tarjolla
vapaita yritystontteja. Alue sijaitsee noin 10 minuutin ajomatkan päässä Vaasan keskustasta, ja myös lentokenttä on
lähellä. Lintuvuoren tonteista 11 on varattu kiertotaloustoimijoille. Yhteensä Lintuvuoren alueelle tulee sijoittumaan
100 yritystä.
Yrityksen perustaminen alueelle on helppoa ja sujuvaa.
Vapaat tontit sijaitsevat asemakaava-alueella, ja niillä on
valmis kunnallistekniikka. Myös erikoiskuljetuksiin soveltuva
tieyhteys ja kaukolämpö ovat suunnitteilla.
TUTUSTU VAPAISIIN TONTTEIHIN:

www.renergi.fi/vapaat-tontit

Stormossen, Westenergy, Circle’s Edge ja noin
80 muuta yritystä Lintuvuoren teollisuusalueella Mustasaaressa luovat erinomaiset puitteet
kierrätettävien materiaalien kysyntään ja tarjontaan. Kunta on kaavoittanut osan alueesta kiertotalousyrityksiä varten,
ja muutama tontti on
vielä tällä hetkellä varaamatta.”
Mikael Alaviitala
kehitysjohtaja
Mustasaaren kunta

WESTENERGY – PUHTAAN JA KESTÄVÄN
MAAILMAN PUOLUSTAJA
Westenergy jalostaa jätteen sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi.
Noin 60 prosentin osuudella olemme merkittävä kaukolämmön tuottaja Vaasan
alueella. Tuottamalla maanrakennusmateriaalia ja kierrätysmetalleja sekä olemalla
aktiivisesti mukana kehittämässä kiertotaloutta toiminta-alueellamme luomme
puhtaampaa ja kestävämpää tulevaisuutta.

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.

TULEVAISUUDEN KIERTOTALOUTTA

Aurinkosuojat ja pimennysverhot
niin julkiseen tilaan kuin kotiin.
Kankaat ovat kestävät ja ympäristöystävälliset.
Tutustu tarkemmin osoitteessa
www.pedelux.fi
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Kuva: VASEK

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Alatori 1 A, 3. krs
FI-65100 VAASA
+358 6 317 7600
info@vasek.fi
www.vasek.fi
Lue lisää kiertotaloudesta:
www.renergi.fi
Göran Östberg
Projektipäällikkö, 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

Mustasaaren kunta
Mikael Alaviitala
kehitysjohtaja
+358 44 727 1210
mikael.alaviitala@korsholm.fi

