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• 10.00-10.05 Tervetulosanat  – Pirkko Eteläaho, Business 
Tampere

• 10.05-10.15 Kestävää liiketoimintaa Tampereen 
kaupunkiseudulla  – Pirkko Eteläaho, Business Tampere

• 10.15-10.25 Päästölaskennan ja kompensaation 
tilannekehitys organisaatioiden näkökulmasta – Santtu 
Karhinen, Suomen Ympäristökeskus

• 10.25-10.35 Ilmastositoumukset – Anne Vanhala, 
Keskuskauppakamari

• 10.35-10.45 : Yrityscase - Miten laskimme digitaalisen 
palvelun päästöt yhdessä asiakkaamme IBU:n kanssa? -
Niina Mikolanniemi, Vincit

• 10.45.-10.50 Q&A

• 10.50-10.55 Loppusanat – Pirkko Eteläaho

• 11.00-12.00 Verkostoitumista Brella-alustalla



28.10.2022 3



Top Industries and 
Ecosystems in the
Tampere Region
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To support the business growth
and to boost innovations in the
region and beyond.
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Circular economy and cleantech in 
Tampere City Region
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• Hundreds of companies operating either directly or with 
certain products/services related to circular economy and 
cleantech

• ECO3, Taraste, Hiedanranta and LEMENE major circular 
economy development platforms

• Circular economy cooperation between public and private 
sectors: all our ecosystem platforms connect companies, 
municipalities and research institutions 

• Tampere regional climate partnership aims to involve 
companies and communities in the region in pursuing a 
carbon-neutral city in cooperation with the Sustainable 
Tampere 2030 program

• Ecosystem activities are recognized nationally and include 
different types of events for companies and other 
stakeholders to network and collaborate. Moreover, we 
offer opportunities for quick pilots, growth and 
internalization support as well as national and international 
networks related to circular economy and carbon neutral 
municipalities.



Tampereen seudun 
ilmastokumppanuus
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Ekokompassi
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BT:n ympäristölupaus
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Tavoitteenamme on edistää ja tukea kaupunkiseutumme 
yritysten ja kuntien ilmastotyötä ja -tavoitteita kohti 
hiilineutraalia Tampereen seutua 2030. Edistämme 
toimintamme ja toimenpiteidemme kautta teollisuuden 
uudistumista ja digitalisaatiota sekä vähähiilisten arvo- ja 
palveluketjujen kehittämistä. Panostamme 
toimialariippumattomasti yritysten ilmastotyön tukemiseen 
sekä kannustamme yrityksiä ja yhteisöjä mukaan Tampereen 
seudun ilmastokumppanuustoimintaan. Tarjoamme 
yrityksille tietoa, työkaluja ja verkostoja ilmastotyön 
tekemiseen.   

Otamme käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän 
toimintamme jatkuvan kehittämisen tueksi. Kehitämme 
hankintaprosessejamme ympäristöystävälliseen suuntaan, 
kannustamme henkilöstöämme vähähiiliseen 
matkustamiseen ja työmatkaliikkumiseen, kompensoimme 
aiheuttamaamme ilmastokuormitusta sekä panostamme 
vaikuttavaan viestintään sekä omasta että Tampereen 
kaupunkiseudun yritysten ilmastotyöstä. 
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Kiitos! 

Pirkko Eteläaho
Asiakkuusvastaava, kiertotalous
pirkko.etelaaho@businesstampere.com
+358 40 630 4840

businesstampere.com
#businesstampere


