
BIO- JA KIERTOTALOUDEN YRITYSALUE 
NOKIALLA 

Tampereen seudun kiertotalousalueiden 
esittelytilaisuus  
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ECO3 TIIVISTETYSTI 
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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. 

• Vaihe 1 noin 90 ha 

• Vaihe 2 noin 50 ha 

• Päätetyt teolliset investoinnit alueelle yli 
60 milj. € 

• Kansallisesti merkittävä 
osaamiskeskittymä toimii myös 
demonstraatio- ja pilottiympäristönä. 

 



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 

Julkisomisteiset yhtiöt liiketoiminta-alustoina 

• Nokian Vesi Oy 

• PJH 

ECO3 –yritys- ja yhteistyökumppanikonsortio 

• Lisäarvoa yritysten liiketoimintaan 

• Näkyvyys ja markkinointi 

• Tutkimusyhteistyö ja kehittäminen yritysten ja yliopistojen 
välillä 
• Tampereen teknillinen yliopisto 
• Luonnonvarakeskus (LUKE) 
• VTT  



Ankkuriyritykset ja yhteistyökumppanit 
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ECO3 KONSEPTI JA TIEKARTTA:EI 
TONTTEJA VAAN LISÄARVOA ALUEELLE 

SIJOITTUVILLE TEOLLISEN 
MITTAKAAVAN YRITYKSILLE! 
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ECO3 TIEKARTTA   
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Ohjureina markkinaan:  

• Sitran tiekartta kiertotalouteen 

• Kiertoviisas Pirkanmaa- tiekartta Pirkanmaan  
kiertotalouteen 

ECO3  tiekartta: kasvun ja lisäarvon muodostuminen 

• Hallinnon ja poliittisen päätännän toimenpiteet 
• Kaavoitus ja infrarakentaminen 
• Markkinaympäristön luominen 
• Nokian kaupungin strategia: Ekologinen Nokia 

• Avainhankkeet ja keihäänkärjet 
• Kasvupolut 
• Uudet liiketoimintaympäristöt: konseptit 
  



KASVUPOLUT- LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖT   
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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 
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ECO3 KONSEPTI JA KONSORTIO:YRITYSTOIMINNALLE 
LISÄARVOA JA VAHVAA NÄKYVYYTTÄ 

Julkisomisteinen yritys 



OLETKO HAKEMASSA YRITYKSESI 
SIJOITTUMISTA? 

TERVETULOA MUKAAN! 
www.eco3.fi 

www.businessnokia.fi 
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http://www.eco3.fi/
http://www.businessnokia.fi/

