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Paimion YksYkkösestä kiertotalouden,
green techin ja logistiikan hubi
Paimion uudesta YksYkkösen
yritysalueesta on tulossa kiertotalouden ja logistiikan keskus.
Paimiossa ja Sauvossa aloitettu kiertotalouden kartoitushanke etsii alueelle yrityksiä, jotka
yhdessä muodostaisivat arvoketjuja hukkamateriaalien, kuten teollisuuden sivuvirtojen ja
maatalouden biomassojen hyödyntämiseksi.
- Yhden yrityksen hukka on
toisen raaka-aine. Haluamme
luoda uutta kannattavaa liiketoimintaa keskittämällä clean
tech- ja green tech -yrityksiä logistisesti lähelle toisiaan. YksYkkösestä voi muodostua uusien
kiertotalousteknologioiden tutkimuslaboratorio, sanoo Paimion
elinkeinojohtaja Mika Ingi.
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Biokaasun käyttö tulee lisääntymään raskaan liikenteen
polttoaineena. Mika Laineen
Envor Group Oy käyttää biokaasulla kulkevia jäteautoja.

Uudenlainen biokaasulaitos
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