
 

1. EnergyVaasa – Pohjoismaiden johtava energia- 
 teknologian keskittymä  
Energia- ja ympäristöteknologia on Suomen viennin uusi ve-
turi, ja Vaasan seudun yritykset verkostoineen tarjoavat siihen 
erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Suuri osa energiaklusterin 
yrityksistä on oman alansa huippuja.

 

2. Teollisuuden menestystarina
Kun yrityksesi on osa vahvojen kansainvälisten teknologiayri-
tysten verkostoa, on menestyminen yhdellä Suomen kansain-
välisimmistä seuduista taattu. Vaasan teollisuuden kasvu on 
viime vuosina luonut alueelle lähes 1400 uutta työpaikkaa, 
mikä on ylivoimaisesti eniten koko Suomessa. 
 

3. Kansainväliset verkostot
Vaasan seutu on aidosti kansainvälinen, sillä seudun suurim-
mat yritykset vievät 80% tuotannostaan kaikkialle maailmaan. 
Kansainvälisyys näkyy ja tuntuu työpaikoilla ja katukuvassa, 
joissa useat eri kansallisuudet pelaavat saumattomasti yhteen. 
Seudulla on erityisen vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin, 
missä toimimme sujuvasti kahdella kielellä. 
 

BOOSTIA BISNEKSEEN VAASAN SEUDULTA

WWW.INVESTINVAASA.FI

  Working together towards a common goal

The great potential of this unique project is recognized by 
all and, as a result, over 18 organizations participate in the 
development of the transport concept. Both public organiza-
tions and private businesses work towards this common goal, 
and several cooperation partners from Finnish and Swedish 
businesses contribute with their know-how and experience to 
creating something new. 

Vill du läsa detta på svenska:  
http://midwayalignment.eu/sv/kortfattat

Haluatko lukea tämän suomeksi: 
http://midwayalignment.eu/fi/lyhyesti

Midway Alignment aspires 
to make everyday logistics 
easier for us all. Many 
people will benefit from 
this. How will this affect 
you and how can you 
contribute?

JOIN US ON OUR 
JOURNEY TOWARDS 
IMPROVED TRANSPORT 
CONNECTIONS IN THE 
KVARKEN REGION:

midwayalignment.eu
facebook.com/kvarkenlink

4. Asiantuntevaa osaamista
Pohjanmaalla elävät todistetusti Suomen onnellisimmat ihmi-
set, eikä ihme, sillä seudun työllisyysaste on Manner-Suomen 
korkeimpia. Yritysten huikeat panostukset tutkimukseen ja 
tuotekehitykseen luovat mielenkiintoisia työpaikkoja ja tuovat 
seudulle uusia asiantuntijoita. Kansainväliset korkeakouluyksi-
köt takaavat tuoreen, osaavan työvoiman saannin.
 

5. Erinomaiset liikenneyhteydet
Vaasan seudulla on maailman pohjoisin ympärivuotinen 
laivareitti, yksi Suomen vilkkaimmista lentokentistä, kattava 
tieverkosto sekä sähköinen rautatie. Hyvät liikenneyhteydet 
ja  kattavat logistiikkapalvelut mahdollistavat kansainvälisen 
liiketoiminnan pyörittämisen.

Kaikki nämä kulkevat käsi kädessä. Haluatko tietää lisää?
Soita, olen valmiina auttamaan!
 
Lasse Pohjala 
Senior Business Advisor 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
+358 400 629 388 
lasse.pohjala@vasek.fi

Oletko harkinnut yrityksen perustamista tai yrityksesi toiminnan suuntaamista 
Vaasan seudulle? Esimerkiksi näistä syistä se kannattaa.

The sole responsibility of this 
publication lies with the author. The 
European Union is not responsible 
for any use that may be made of 
the information contained therein.

  Midway Alignment –  
 a part of a large transport system

Imagine a world where people and goods travel quickly and 
smoothly and where Nordic cooperation is connected to the 
global world and the major markets. This is where Midway 
Alignment comes into play. The project creates benefits for 
Finland and Sweden and develops good transport connec-
tions for both cargo and passengers.

  Finland, Sweden and the global network

The regions of Vaasa and Umeå on both sides of the Kvarken 
are thriving, rapidly growing and internationally significant. The 
modern ferry traffic as well as the transport connections gen-
erate additional growth not only for these regions but also for 
the countries. The east-west transport route through Northern 
Europe will be linked more efficiently to the large European 
TEN-T network which, in turn, makes it easier for goods and 
people to reach for example the capital regions, Norway’s ice-
free ports and the rest of Europe.

  Improved logistics

Up to 20.7 million euros are being put in the development of 
the port infrastructures and the planning of the new top-of-
the-line ferry for Vaasa and Umeå. This will result in effective 
cargo handling, a larger operating capacity and improved 
logistics. 


