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TEOLLISEN MITTAKAAVAN BIO- JA 
KIERTOTALOUDEN YRITYS- JA  

PILOTALUE NOKIALLA 
Ankkuriyritykset ja yhteistyökumppanit 
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Älykäs ja ekologinen. 
Pirkanmaalle uutta kasvua bio- ja 

kiertotaloudesta 



ECO3 kansallisesti merkittävänä bio- ja kiertotalouden 
teollisena alueena. 
Pirkanmaalle uutta kasvua bio- ja kiertotaloudesta  

 Luomalla teollisen mittakaavan bio- ja kiertotalouden skaalautuvia teollisia 
symbiooseja ja arvoketjuja yritysten ja viennin kasvua tavoitellen 
Varmistamalla kotimarkkinoiden toimivuus: luodaan mahdollistavat 
markkinaympäristöt, jotka kannustavat bio- ja kiertotalouden ratkaisujen 
hyödyntämiseen.  
Lähtemällä liikkeelle nopeilla ja konkreettisilla toimenpiteillä ja kokeiluilla sekä 
bio- ja kiertotalouden valtavirtaistamisella: 
oennakoivalla kaavoituksella 
o tiiviillä yhteistyöllä ECO3-yrityskonsortion ja yhteistyökumppaneiden kanssa 
o kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä 
o aktiivisella painopistealueille kuuluvien ankkuriyritysten juurruttamisella sekä 

käytännön pilotteja käynnistämällä 
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Bio-, vesi- ja kiertotalouden edelläkävijä 
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• Nokian, Tampereen ja Ylöjärven 
Kolmenkulmaan on rakentumassa täysin 
uudenlainen yrityspuisto. 

• ECO3-alueella kehitämme yhdessä bio-, vesi- ja 
kiertotalouden liiketoimintaa ja innovaatioita 
teollisessa mittakaavassa.  

• Ratkaisemme erikokoisten yhdyskuntien 
nykypäivän ja tulevaisuuden haasteita 
teollisessa mittakaavassa. 

• Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä 
toimii myös demonstraatio- ja 
pilottiympäristönä. 

2018- 

2020- 

2018-2021 



Tiekartta ja kasvupolut 2016 
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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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Avaintoimenpiteet 
Avaintoimenpiteenä on käynnistää toiminnot, joilla lisätään fosforin, typen ja muiden ravinteiden 
sisäistä kiertoa sekä ravinteiden talteenottoon liittyviä teknologisia ratkaisuja ja uusien yritysten 
sijoittumista ECO3 alueille. Keskeistä on luoda lisää skaalattavia teollisia symbiooseja ja lisäarvoa 
toisilleen muodostavia teollisen toiminnan konsortioita, joiden kautta voidaan myös todentaa ja 
mallintaa erityisesti fosforin ja typen kiertoa ja hyödyntämistä erityisesti maatalouden ja 
elintarviketuotannon tarpeisiin niin Suomessa kuin globaalisti. 

• Ravinnekiertoon liittyvät teollisen mittakaavan tuotantolaitokset joissa keskeisessä roolissa 
pilotoinnit ja demonstraatiot: esim. lannoitetuotanto ja tulevaisuuden lannoitteet 

• Maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat( nurmet, lanta, oljet, lietteet, panimo- ja 
virvoitusjuomateollisuuden prosessitähteet, kauppojen biojätteet, elintarviketeollisuuden 
sokeripitoiset jakeet) konseptointi osaksi kaasuntuotantoa ja jatkojalostusta 

• Nykyisen ja syntymässä olevan ravinnekiertokonseptin skaalaaminen ja kansainvälistäminen 
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Puuhun perustuva bio- ja 
kiertotalous 
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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 n.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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Avaintoimenpiteet  
 Pirkanmaan metsistä hakattiin vuonna 2015 runkopuuta teollisuuden käyttöön noin 

4 miljoonaa kuutiota ja yhdessä energiakäytön kanssa hakkuut nousivat noin 5 
miljoonaan kuutioon.  
Pirkanmaan alueellisen metsäohjelman mukaan hakkuumahdollisuus on yhteensä 
5,6 miljoonaa. Pirkanmaan metsien vuotuinen kasvu on noin 6,3 miljoonaa kuutiota. 

Jalostavan puutuoteteollisuuden muodostuminen ECO3-alueelle 

Metsä- ja puupohjainen bioteknologiateollisuus ECO3-alueelle 

Pakkausteollisuus ECO3-alueelle 

Uusien korkean lisäarvon metsä- ja puupohjaisten tuotteiden valmistus ECO3-
alueella 
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Bio- ja kiertotalouteen perustuva 
energia ja polttoaineet 



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. 

 



Bio- ja kiertotalouteen perustuva energia ja polttoaineet 
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Avaintoimenpiteet 
ECO3-alueelle valmistuvan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitoksen yhteyteen on 
kaavoituksessa tehty varaus toiselle biokaasulaitokselle. Erityisesti yhdyskuntalietteiden hyötykäytön 
lisäksi tulisi saada aikaiseksi maatalouden ja elintarviketeollisuuden sekä  metsäpohjaiset materiaalit 
osaksi alueen energia-polttoainetuotantoa. 

• Biokaasutuotannon lisäys 

• Biometaanin valmistus alueella puupohjaisista materiaaleista 

• Bioetanolin valmistus 

• Bioöljyn valmistus 

• Pyrolyysiteknologiaan liittyvät polttoainetuotanto 

- teollisuuden sivuvirrat 

• Vetyteknologiaan liittyvä energiatuotanto, varastointi ja jakelu 
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Älykäs ECO3 
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Digitalisaatio kehittää koko aluetta 
 

•Älykäs digitalisaatio on osa ECO3-alueen 
kehittymistä.  

•Tarjoamme alustan ja mahdollisuudet 
kansainvälisesti kilpailukykyisten bio- ja 
kiertotalouteen liittyvien teknologisten 
ratkaisujen toteuttamiseen. 
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Tervetuloa mukaan! 
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www.eco3.fi 
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http://www.eco3.fi/

