
Bio- ja kiertotalouden yritysalueen 
esittely
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Keskeinen sijainti kasvavalla 
kaupunkiseudulla
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Nokia ja Pirkanmaa
• Pirkanmaalla asuu yli 505 000 henkeä, mikä tekee 

siitä Suomen toiseksi suurimman kaupunkiseudun 
pääkaupunkiseudun jälkeen.

• 15 000 yritystä, 31 000 toimipaikkaa.
• Tampere-Pirkkalan lentoasema on Suomen 

toiseksi vilkkain kansainvälinen lentokenttä.
• Jopa 15 prosenttia Suomen kansallisesta 

T&K-budjetista käytetään Tampereen seudulla.
• Suomen suuret satamat Pohjanlahdella ovat 

lähellä.
• Yritysten pääsyitä toimia Tampereen seudulla ovat 

hyvä työvoiman saatavuus, keskeinen sijainti ja 
läheiset yhteydet korkeakouluihin.



ECO3 rakentuu vaiheittain
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Tietoja

• Nokian, Tampereen ja Ylöjärven Kolmenkulmaan on 
rakentumassa täysin uudenlainen bio- ja 
kiertotalouden teollisen mittakaavan yrityspuisto.

• 600 hehtaaria

• Päätetyt teolliset investoinnit alueelle n. 60 M €

• Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii 
myös demonstraatio- ja pilottiympäristönä.



Ankkuriyritykset ja yhteistyökumppanit
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Kuinka me toimimme?
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Verte Oy 
ECO3-alueen platform-yritys
• avaimet käteen -toteutukset ja palvelut
• konseptoinnit ja lisäarvon tuottaminen
• matchmaking
• rahoituspalvelut
• kansainvälistäminen
Tutkimusyhteistyö ja kehittäminen
Tampereen teknillinen yliopisto
Luonnonvarakeskus (LUKE)
VTT 
• Bioruukki



Tiekartta ja kasvupolut
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Kasvupolut ja tiekartta 2017-
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• Ravinnekierto

• Puuhun perustuva bio- ja kiertotalous

• Bio- ja kiertotalouteen perustuva energia ja 
polttoaineet

• Tekniset kierrot
• Teollisuuden sivuvirrat
• Mineraaliset kierrot
• Metallit
• Muovi- ja kumi

• Älykäs ECO3



Ravinnekierto
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Vahvasti mukana ravinnekierrossa
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• Maatalouden sivuvirroista, pelto- ja 
biomassoista, metsäpohjaisista tuotteista, 
elintarviketeollisuudesta ja yhdyskuntalietteistä 
syntyy raaka-ainevirtoja.

• Raaka-ainevirrat muodostavat perustan 
alueen uusille teollisille toiminnoille ja 
kokonaissysteemien muodostumiselle.

• Kehitämme ravinteiden kiertoa sekä 
hyödyntämistä erityisesti maataloudessa ja 
elintarviketuotannossa. 

• Etsimme mukaan yrityksiä, jotka hyötyisivät 
toisistaan tähän liittyvässä teollisessa 
toiminnassa.



Ravinnekierto
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Puuhun perustuva bio- ja 
kiertotalous

11



Puusta lisää liiketoimintaa
• Suomessa merkittävä osa uusiutuvasta energiasta 

tuotetaan puuhun pohjautuvista sivuvirroista ja 
tuotteista. Nokialla tuotetaan lämpöä 
uusiutuvasta puuraaka-aineesta.

• ECO3-alueelle on sijoittumassa Pirkanmaan 
metsänhoitoyhdistyksen noin 32 hehtaarin 
biomassaterminaali, joka tarjoaa keskitetyn 
ankkurialueen puupohjaisten materiaalien 
jakelulle ja jalostukselle energiateollisuuden 
tarpeisiin. 

• Luomme erinomaiset edellytykset muodostaa 
puutuoteteollisuuteen, puuperäiseen kiertoon ja 
biotalouteen perustuvia toimintoja alueen sisälle 
tai sen vaikutuspiiriin.

• Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka 
haluaisivat muodostaa puuperäiseen kiertoon ja 
biotalouteen perustuvia uusia teollisia toimintoja.
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Bio- ja kiertotalouteen perustuva 
energia ja polttoaineet
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Uusiutuvan energian ja polttoaineiden 
monipuolista tuotantoa
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• Alueella sijaitsevan teollisuuden, puupohjaisten 
tuotteiden ja jätevesien käsittelystä syntyneitä 
sivuvirtoja voi hyödyntää lämmön ja 
polttoaineiden tuotannossa. 

• Alueella on jo biokaasutuotantoa. 

• Teemme näihin toimintoihin liittyen paljon 
pilotteja ja demonstraatioita.

• Etsimme erityisesti mukaan yrityksiä, jotka 
haluavat tehdä uutta liiketoimintaa 
uusiutuvasta energiasta sekä sivu- ja 
jätevirtoihin perustuvasta biopohjaisten 
polttoaineiden teollisesta jalostuksesta.
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Bio- ja kiertotalouteen perustuva energia ja 
polttoaineet



Tekniset kierrot
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Tekniset kierrot
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• ECO3-alueella luomme edellytyksiä pidentää 
teknisten materiaalien elinkaaria sekä 
uudelleenkäyttöä. Etsimme tapoja hyödyntää 
teollisia sivuvirtoja mahdollisimman 
tehokkaasti. Toisen ECO3-yrityksen tuotannon 
sivuvirta on toisen raakamateriaali.

• Tavoitteemme on myös tehostaa teknisiä 
kiertoja uusien digitaalisten ratkaisujen avulla.

• Haemme mukaan yrityksiä, jotka hyödyntävät 
tuotannossa kuluttajatuotteiden, kaupan, 
teollisuuden, maatalouden ja rakentamisen 
sivutuotteita teollisessa mittakaavassa.



Tekniset kierrot - teollisen mittakaavan 
liiketoimintaa

18



Älykäs ECO3
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Digitalisaatio kehittää koko aluetta
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• ECO3-alueen rakentumisessa huomioidaan 
mahdollisuudet teollisen internetin 
hyödyntämiseen.

• Infrastruktuuri (nopeat 
kuituverkkoyhteydet, älykäs ja mukautuva 
ulkovalaistus, älykäs vesi, sensorit..)

• ECO3-yritysten kysynnän ja tarjonnan 
matcmaking/palvelujen paketointi ja alusta 
teknologisten ratkaisujen toteuttamiseen

• Lisäarvon tuottaminen ja markkinoiden 
muodostuminen

• Tutkimuslaitokset, 
mittalaitevalmistajat, 
prosessikehittäjät, prosessilaitokset –
teollisuus

• Sivuvirta- ja raaka-ainemarkkinat



Yhteystiedot:
sakari.ermala@verte.fi

www.eco3.fi
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