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YTIMESSÄ
NLC Vaasa on moderni logistiikka- ja yritysalue, joka on suunniteltu palvelemaan
etenkin Vaasan seudun vienti- ja energiateollisuutta. Sijainti valtateiden (E12,
E8) lähellä tekee alueesta helposti tavoitettavan ja myös monipuolisen. Sähköistetty rautatie, Suomen viidenneksi vilkkain lentokenttä ja raskaiden kuljetusten
käsittelyyn soveltuva satama löytyvät
15 km säteellä.
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Vaasan ja Mustasaaren yhteinen logistiikka- ja yritysalue on kokonaispinta-alaltaan n. 400 ha. Alue on jaettu
kolmeen osaan. Sieltä löytyy logistiikkapuisto, raideterminaalialue ja valmistavan teollisuuden alue. Alue on
suunniteltu erityisesti teollisuutta varten, joten esim. raskaan liikenteen vaatimukset (mm. laajat kääntösäteet) on
huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Vaihe I: Logistiikkapuisto
Logistiikkapuiston kokonaispinta-ala n. 70 ha, josta 60 ha on rakennettavia alueita.
Alueelle haetaan erilaisia logistiikkatoimintoja, ja tonttikoot ovat joustavia. Logistiikkayritykset voivat valita vapaasti terminaalirakennustensa rakennuttamis-, toteutusja omistusvaihtoehdon. Tonttien hallinnan luovutus tapahtuu ensisijaisesti vuokrausmenettelyllä.
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Tukipalvelut

Alueelle on suunnitteilla erilaisia
tukitoimintoja, kuten:
–– polttoaineen jakelu
–– toimistopalvelut
–– ICT-palvelut
–– ravintolapalvelut
–– laitteiston huolto
–– nosto- ja lastauspalvelut
–– kiinteistöpalvelut
–– turvallisuuspalvelut
–– muut palvelut

2 3

2 3
Vaiheet II – III: Tuotantoalue ja raideterminaalialue
Tuotannolliselle toiminnalle varatut alueet tarjoavat logistisesti huipputasoisia tonttivaihtoehtoja teollisuudelle. Logistiikka-alueen itäosa on varattu raideterminaalialueelle. Suunnittelulla ennakoidaan raideliikenteen merkityksen kasvua yritysten
tavarakuljetuksissa.
Intermodaaliselle alueelle on esim. mahdollista sijoittaa yhdistelmäterminaali rekoille ja junille sekä mm. projekteja ja bulkkitavarakuljetuksia palvelevia oheistoimintoja. Teollisuusraide toteutetaan yritysten tarpeiden mukaan. Myös satamaa tukevat
toiminnot (esim. varastointi- ja konttialueet) tai vähittäiskaupan logistiikkaratkaisut
ovat mahdollisia.

KULJETUS- JA LOGISTIIKKAYHTEISTYÖTÄ YLI RAJOJEN
NLC Vaasa on osa kansainvälistä logistiikkaverkostoa
ja mittavia yhteistyöhankkeita.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor
Midway Alignment of the Bothnian Corridor on EU-hanke, joka edistää
yhteyksiä vahvojen, kansainvälisesti merkittävien seutujen – Pohjanmaan ja Västerbottenin – välillä. Tavoitteena on tarjota Botnian
käytävän kautta kulkeville matkustajille ja rahtitavaroille turvallinen,
ympäristöystävällinen ja taloudellisesti kannattava kuljetuskoneisto.
www.midwayalignment.eu

E12 Atlantica Transport
Hanke perustuu E12-liikenneväylän varrella toimivien suomalaisten,
ruotsalaisten ja norjalaisten kumppaneiden yhteistyöhön. Hanke
laatii strategioita ja suuntaviivoja rajat ylittävää kuljetussuunnittelua ja reittikehitystä varten, ja toteuttaa pilottiaktiviteetteja seudun
yritysten kanssa kuljetusjärjestelmien kehittämiseksi.
www.kvarken.org

MO I RANAN SATAMA
MOSJØENIN SATAMA

NLC STORUMAN
NLC UUMAJA

UUMAJAN SATAMA
VAASAN SATAMA

NYKYINEN
TYÖNTEKIJÄMÄÄRÄ

25%

11.000

KOKO SUOMEN ENERGIA-ALAN
TYÖVOIMASTA

EnergyVaasa
Vaasan seudulla on Pohjoismaiden suurin, globaalien energiahaasteiden ratkaisemiseen
keskittynyt energiateknologian keskittymä.
Vaasan seudun energiateknologiayrityksistä löytyy merkittävää erityisosaamista hajautetun energiatuotannon, energian jakelun ja käytön ratkaisuissa. www.energyvaasa.fi

YLI

140

YRITYSTÄ, JOISTA
MONET OVAT OMAN
ALANSA GLOBAALEJA
MARKKINAJOHTAJIA

30%

SUOMEN
YHTEENLASKETUSTA
ENERGIATEKNOLOGIAVIENNISTÄ

4,4

YRITYSTEN YHTEINEN LIIKEVAIHTO
ON N.

VIENTIMÄÄRÄ
YLI

MILJARDIA
EUROA
VUODESSA

80%

* Tiedot vuodelta 2016

VAHVOJEN
YHTEYKSIEN
KAIKKI ELEMENTIT
E12, E8, rautatie, lentokenttä ja satama 15 km säteellä

KvarkenPorts tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja
raskaiden ja projektikuljetusten käsittelyyn
–– Lyhin meritie Suomen ja Ruotsin välillä
–– Päivittäinen liikenne Uumajaan ympäri vuoden
–– Nostokapasiteetti 200 tn
–– Palvelu 24/7 
www.kvarkenports.com

E 12
UUMAJA / UMEÅ 85 km

Vaasa Airport Logistics Center yhdistää
lentokentän ja yrityspuiston toiminnot
–– Vaasa Airport Park -yrityspuistossa on n. 4 000
työntekijää 
www.vaasaparks.fi
Vaasan lentokenttä on yksi Suomen viidestä
vilkkaimmin liikennöidystä lentokentästä
–– Erinomaiset yhteydet Helsinkiin ja Tukholmaan
–– Merkittävä määrä lomalentoja
www.finavia.fi

Vaasan seudun logistiikka-alue
–– Kokonaispinta-ala n. 70 ha, josta 60 ha rakennettavia alueita
–– Joustavat tonttikoot, mahdollisuus jopa yli 5 ha:n tontteihin

5 km

E8
KOKKOLA / KARLEBY 120 km
MUSTASAARI
KORSHOLM

Vaasa
Vasa
Vaasa Airport Park
NLC Vaasan logistiikka-alue
valmistuttuaan

E8
PORI / BJÖRNEBORG 190 km

E 12
TAMPERE / TAMMERFORS 240 km
HELSINKI / HELSINGFORS 420 km

OTA YHTEYTTÄ, NIIN VOIMME KESKUSTELLA
VAPAINA OLEVIEN ALUEIDEN MAHDOLLISUUKSISTA!
Teijo Seppelin, TJ, NLC Vaasa, 040 55 99 652, teijo.seppelin@vaasa.fi
Petur Eklund, Vaasan kaupunki, petur.eklund@vaasa.fi

