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BÄSTA POSITION
MITT I
ENERGIKLUSTRET
NLC Vaasa är ett modernt logistik- och
företagsområde som planerats för att
gynna särskilt Vasaregionens exportoch energiindustri. Tack vare läget nära
riksvägarna (E12, E8) är området mångsidigt och lätt att nå. Den elektrifierade
järnvägen, Finlands femte största flygplats och hamnen, som lämpar sig för
tunga transporter, finns inom en radie
på 15 km.
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Vasa och Korsholm äger logistik- och företagsområdet med en total yta om ca
400 ha. Området har delats in i följande
sektorer: logistikpark, järnvägsterminal och tillverkande industri. Området
har skapats utgående från industrins
behov och därför har t.ex. den tunga
trafikens specifika önskemål (bl.a. stora
svängytor) beaktats redan i planeringsskedet.

Fas I: Logistikparken
Logistikparken är till ytan ca 70 ha, varav 60 ha är byggbart område. Till området sökes diverse logistikfunktioner och tomtindelningen är flexibel. Logistikföretagen kan
fritt välja byggnads-, genomförande- och ägaralternativ för sina terminalbyggnader. I
första hand hyrs tomterna ut.
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Stödfunktioner

NLC Vaasa planerar att erbjuda diverse
stödfunktioner på området, bl.a.:
–– bränsledistribution
–– kontorstjänster
–– ICT-tjänster
–– restaurangtjänster
–– underhåll av utrustning
–– lyft- eller lastningstjänster
–– fastighetsservice
–– säkerhetstjänster
–– övriga tjänster
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Fas II – III: Tillverkande industri och järnvägsterminal
Det område som reserverats för produktionsverksamhet erbjuder logistiskt utmärkta
tomtalternativ för industrin. Den östra delen av produktionsområdet har reserverats
för en järnvägsterminal. Planeringen har utgått från järnvägstrafikens ökande betydelse inom godstransport.
Det intermodala området möjliggör t.ex. en kombinationsterminal för lastbilar och
tåg samt övriga funktioner som tillgodoser projekt och bulktransporter. Industrijärnvägen förverkligas i enlighet med företagens behov. Även funktioner som stöder
hamnverksamheten (t.ex. lager- och containerområden) eller logistiklösningar för
detaljhandeln är möjliga.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE
SAMARBETE INOM
TRANSPORT OCH LOGISTIK
NLC Vaasa är en del av det internationella logistiknätverket och omfattande samarbetsprojekt.

Midway Alignment of the Bothnian Corridor
Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett EU-projekt som
främjar förbindelserna mellan de starka, internationellt betydande
regionerna Österbotten och Västerbotten. Målet är att erbjuda ett
säkert, ekonomiskt och miljömässigt hållbart transportsystem för
gods och passagerare som färdas genom Bottniska korridoren.
www.midwayalignment.eu

E12 Atlantica Transport
Projektet baseras på gränsöverskridande samarbete mellan aktörer i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren. Projektet
utarbetar strategier och riktlinjer för gränsöverskridande transportplanering och hållbar stråkutveckling och utför
pilotaktiviteter tillsammans med
företag i regionen för att utveckla
transportsystemet.
www.kvarken.org
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ANSTÄLLDA

AV HELA FINLANDS ARBETSKRAFT
INOM ENERGIBRANSCHEN

EnergyVaasa
Nordens största energiteknologiska kluster med fokus på att lösa globala energiutmaningar
finns i Vasaregionen.
Energiteknologiföretagen i Vasaregionen har omfattande specialkompetens inom lösningar
för decentraliserad energiproduktion, distribution och konsumtion. www.energyvaasa.fi

ÖVER

140
FÖRETAG, VARAV
FLERA ÄR GLOBALA
MARKNADSLEDARE

30%
AV HELA FINLANDS
ENERGITEKNOLOGIEXPORT

4,4

OMSÄTTNING

MILJARDER
EURO

VARAV EXPORTEN STÅR FÖR

80%

* Fakta från 2016

ALLA
FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR GODA
FÖRBINDELSER
E12, E8, järnväg, flygplats och hamn inom 15 km radie

KvarkenPorts erbjuder skräddarsydda lösningar för hanteringen av tunga transporter och projekttransporter
–– Den kortaste sjövägen mellan Finland och Sverige
–– Daglig trafik till Umeå året runt
–– Lyftkapacitet 200 tn
–– Service 24/7 
www.kvarkenports.com

E 12
UUMAJA / UMEÅ 85 km

Vaasa Airport Logistics Center: kombinerad flygplats
och företagspark
–– I företagsparken Vaasa Airport Park
finns ca 4000 anställda 
www.vaasaparks.fi
Vasa flygplats är bland de fem livligast trafikerade i Finland
–– Utmärkta förbindelser till Helsingfors och Stockholm
–– Betydande mängd semesterresor 
www.finavia.fi

Vasaregionens logistikcenter
–– Total yta ca 70 ha, varav 60 ha är byggbart område
–– Flexibel tomtindelning, tomter om upp till 5 ha och över

5 km

E8
KOKKOLA / KARLEBY 120 km
MUSTASAARI
KORSHOLM

Vaasa
Vasa
Vaasa Airport Park
NLC Vasas logistikområde
i sin helhet efter det färdigställts

E8
PORI / BJÖRNEBORG 190 km

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

TA KONTAKT SÅ KAN VI DISKUTERA KRING
MÖJLIGHETERNA PÅ DE LEDIGA OMRÅDENA!
Teijo Seppelin, VD, NLC Vaasa, 040 55 99 652, teijo.seppelin@vaasa.fi
Petur Eklund, Vasa stad, petur.eklund@vaasa.fi

