
Biotalouskampuksen
Yritystalo ja  Yrityspuisto



Biotalouskampus
paikkansa niin biotalousalan opiskelijat, aloittavat yritykset kuin jo

pidemmällekin ehtineet liiketoimintansa kehittäjät.

Tulevaisuudessa biotalous tulee työllistämään luonnonvara-alan

osaajia erityisesti yrittäjinä. Tutkimus- ja kehittämistyö tuottaa

uutta tietoa ja kilpailukykyä alan yrityksille. Biotalouskampus

tarjoaa yrityksille ainutlaatuiset mahdollisuudet hyödyntää alueen

yrityskehityspalveluja, koulutusorganisaatioiden resursseja ja

yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Biotalouskampuksella on

käytettävissä useita biotalouteen liittyviä laboratorioita ja

havainnollistamisympäristöjä.

Biotalouskampuksen koulutustarjontaan kuuluvat toisen asteen

ja ammattikorkeakoulutason tutkintoihin valmistavat

koulutusohjelmat sekä lyhyemmät jatko- ja

täydennyskoulutukset. Biotalouskampuksella opiskelija voi

joustavasti siirtyä opiskelijasta yrittäjäksi turvallisessa tuetussa

ympäristössä.

Lisätietoja:   www.biotalouskampus.fi

Biotalouskampus sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa, Keski-

Suomessa. Tarvaalassa on järjestetty biotalouden koulutusta

kohta jo 150 vuoden ajan. Biotalouskampus on pitkän historiansa

aikana ollut aina kehityksen kärjessä: tällä hetkellä nojaamme

erityisesti alan yrittäjyyteen, käytännönläheiseen tutkimustyöhön

ja uusien ammattilaisten kouluttamiseen.

Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan

kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat,

kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Keski-Suomi on biotalouden kehittämisen kärjessä. Meillä on

kysyttyä osaamista niin bioenergiasta, ruokatuotannosta,

ravinteiden kierrätyksestä, puhtaista vesistä kuin uusista

biotalouden tuotteistakin. Keski-Suomessa ollaan uusiutuvien

luonnonvarojen keskellä – yhtenä osoituksena tästä on tuleva

biotuotetehdas Biotalouskampuksen naapurissa.

Biotalouskampuksella kohtaavat biotalouden käytännön

osaaminen, kehittämistyö ja yrityspalvelut. Meiltä löytävät

Biotalouskampuksessa mukana:

www.biotalouskampus.fi
www.biotalouskampus.fi


Yritystalon tavoitteena on tarjota puitteet yrittäjien, asiantuntijoiden ja opiskelijoiden

tiiviille vuorovaikutukselle ja innovaatioiden syntyä tukeville työskentelytavoille.

Yritystalo on neutraali kohtaamispaikka ja kampuksen ”käyntikortti”. Kiinteistöön

sijoittuu yritysten ja yrityskehittäjien toimitiloja, työskentelytiloja ja opetustiloja.

Rakennus voi toimia myös demonstraatio- ja kokeilukohteena erilaisille rakennus- ja

talotekniikkaan liittyville ideoille sekä ilmentää olemuksellaan biotaloutta

Biotalous on voimakkaasti kehittyvä yhteiskunnan sektori, joka tarvitsee paljon uutta

tietoa ja osaajia sekä puitteista kehittääuusia biomassoihin perustuvia tuotteita ja

palveluja. Vuonna 2014 käynnistettiin projekti jossa tavoitteena on luoda tarvaalan

Biotalouskampuksesta biotalousalan osaamisen ja liiketoiminna kehittämisen alue.

Alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat voivat tulevaisuudessa

kohdata Biotalouskampuksella konkreettisesti. Aluetta viedään eteenpäin yritysten

ja koulutuksen tarpeista lähtien - tavoitteena on havainnollistaa tulevaisuuden

biotalousyhteiskunnan rakenteita ja toimintoja sekä tarjota mahdollisuus uusien

ratkaisujen testaamiseen

Osana kampusaluetta tulee toimimaan Yritystalo-kiinteistö, joka toimii biotalousalan

konkreettisena veturina Keski-Suomessa. Yritystaloa hyödynnetään myös

kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimus- ja kehitystyössä sekä koulutuksessa.

Rakennus suunnitellaan alusta asti uudelle innovatiivisella tavalla joka mahdollistaa

erilaisten mm. erilaisten vesi- ja jätejakeiden erilliskeräyksen, jolloin niitä voidaan

hyödyntää tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Maailmanlaajuisesti veden- ja

ravinteidenkierrätys on yhä tärkeämpää ja uusille kehitysideoille ja kaupallisille

tuotteille on tilausta. Yritystalo tarjoaa uudenlaisen tutkimus- ja

kehittämisympäristön yrityksille ja tutkimuslaitoksille uusien vientituotteiden

kehittämiselle. Yritystalon yhteyteen perustettavan Vihertestaustilan ja

fotobioreaktorin avulla selvitetään levään perustuvia uusia innovaatio- ja

liiketoimintamahdollisuuksiayhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa

Yritystalo 
Kohtauspaikka ja innovaatiotoiminnan sydän

Yritystaloon
sijoittuu....
Yritystaloon tulee sijoittumaan mm.

● Vuokrattavia toimistotiloja

● Opiskelijayritysten tiloja

● Yrityshautomotiloja ( SSYP

Kehitys, Poke ja JAMK)

● Yritysvalmentajien tiloja

● Tutkijoiden toimistohotelli

● Kirjasto

● Auditorio

● Näyttely- ja neuvottelutilaa

● Lounaskahvila tai ruokala

● Ympäristötestauskoehalli ja

kasvi/vesihavainneympäristöt



Yritystalo
● Kokonaislaajuus n. 2000 krsm2

● Kustannusarvio n. 5,5 M€

● Ilmentää innovatiivista suunnittelua

ja biotaloutta

● Rakentamisessa hyödynnetään

uusia ja kokeellisiakin ratkaisuja

● Vesi- ja jätejakeiden erilliskeräys ja

käyttö tutkimus- ja kehitystyössä,

kuivakäymälät yms.

● Laadukkaat ja muuntojoustavat tilat

sekä tekniset järjestelmät

Lisätietoja toimitusjohtaja Marko Moisio
044 4598 294  marko.moisio@ssypkiinteistot.fi
www.ssypkiinteistot.fi

mailto:marko.moisio@ssypkiinteistot.fi


Yrityspuisto

Tiloja ja tukea yritystoiminnalle
Osana Biotalouskampusta tulee olemaan

kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva

Yrityspuisto. Yrityspuistoon  kaavoitetaan runsaasti

tonttitilaa yritysten toimitiloille. Yrityspuistoon

sijoittuvat toimitilat mahdollistavat polun

innovaatiotoiminnasta yritystoiminnan

käynnistämiseen ja liiketoiminnan harjoittamiseen.

Kampuksella toimiva yhteisö tarjoaa apua ja tukea

liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityspuiston kehittämisessä ja toimitilatarjonnassa

ovat mukana mm. Saarijärven kaupunki ja SSYP

Kiinteistöt Oy

Kysyy lisää

Lisätietoja yrityspuiston tonteista ja tiloista:

Saarijärven kaupunki
Maanmittausinsinööri Tarmo Heinänen

044 4598 314

Kaavasuunnittelija Mirja Tarvainen

044 4598 435

etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi

SSYP Kiinteistöt Oy
Toimitusjohtaja Marko Moisio

044 4598 294

marko.moisio@ssypkiinteistot.fi

www.ssypkiinteistot.fi

Yrityspuisto

Biotalousinstituutti

Yritystalo

mailto:etunimi.sukunimi@saarijarvi.fi
mailto:marko.moisio@ssypkiinteistot.fi


Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Opiskelijoita meillä on

yli 8 500 ja henkilöstöä noin 700. Asemamme on vahva Jyväskylän seudun ja Keski-Suomen kehittäjien

joukossa. JAMKilla on kiinteät suhteet alueen yrityksiin ja yhteisöihin. Työelämä vaikuttaa koulutuksen

suuntaamiseen ja opetussuunnitelmien sisältöihin.

JAMK Biotalousinsituutti sijaitsee Saarijärvellä, joka on vireä ja poikkeuksellisen luonnonkaunis kaupunki

Pohjoisessa Keski-Suomessa. Biotalousinstituutti toimii  vuonna 2010 valmistuneissa toimitiloissa. Uusi

oppimisympäristö tarjoaa opiskelijoillemme luonnonläheisen ja monipuolisen oppimisympäristön!

Olemme kokenut biotalousalan kehittäjä ja yrityslähtöisten tutkimus- ja kehittämisprojektien toteuttaja.

Teemme vahvaa yhteistyötä tutkimuslaitosten-, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa kansainvälisesti

ja alueellisesti.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE on Keski-Suomessa sijaitseva ammatillinen oppilaitos.

Toiminta-alue kattaa Jyväskylän pohjoispuolella sijaitsevan alueen Keski-Suomen maakunnasta. POKElla

on toimipaikat Äänekoskella, Saarijärvellä ja Viitasaarella, mutta se järjestää alueellaan koulutusta myös

muualla tarpeen mukaan.

POKE tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Ohjaamme opintoja

henkilökohtaisesti ja uskomme tekemällä oppimiseen. Otamme huomioon opiskelijan tarpeet ja

suunnittelemme koulutuksia myös yrityksille. Meiltä valmistuu kysyttyjä osaajia alueen työelämään.

Toiminnassamme painottuu seudullisuus: ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi.” Toimintaa

ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja kehittyminen. POKE tahtoo olla

vetovoimainen osaamisen kehittäjä. Meillä voit opiskella moneen biotalouteen liittyvään ammattiin nuorten

ja aikuiskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen puolella. Ammattilaisia tarvitaan biotalousketjun eri

vaiheisiin metsästä tehtaalle. Myös rakennusalan ja kunnossapidon työntekijöitä tarvitaan.

SSYP Kehitys Oy on  kumppani. Autamme aloittavia yrittäjiä, tuemme yritysten kehitystä ja

tiedotamme paikallisesta osaamisesta. Toimimme eri tahojen välimaastossa verkostojen luojana ja

kumppanuuksien solmijana. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Keski-Suomen hankkeet sekä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-suomen ammattiopisto ja Jyväskylän yliopisto.

Kehitysyhtiömme tekee yhteistyötä myös TE- toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Kontaktimme

valtakunnallisesti ja kansainvälisesti sekä Saarijärven seudun yritysverkostojen tuntemuksemme

ovat myös sinun yrityksesi käytössä. Yrityskehittämisen osaajana SSYP Kehitys Oy auttaa sinua

yrityksesi toimintaideaan sopivien myyntikanavien löytämisessä ja markkinoinnin käynnistämisessä.

Yritystoiminnan velvoitteiden tuntemuksemme auttaa sinua uusissa haasteissa ja säästää aikaasi.

Tarjoamme sinulle ja yrityksellesi kehittymisen tuen ja tiiviin yhteydenpidon



SSYP Kiinteistöt Oy ylläpitää ja rakennuttaa toimitiloja ja yrityskiinteistöjä Saarijärven kaupungin

keskustassa ja sen lähialueilla. SSYP Kiinteistöt Oy on osa Saarijärven kaupunkikonsernia.

Omistuksessamme on yli 20 kiinteistöä joissa vuokrattavaa toimitilaa noin 44.000 m2. Tiloisssamme toimii

tällä hetkellä yli 40 eri vuokralaista.

Saarijärvi on luonnonkaunis seutukuntakeskus luoteissa Keski-Suomessa. Keskusta on rakentunut kolmen järven

Saarijärven, Lumperoisen ja Herajärven väliselle saarekkeelle. Monen perheen unelma asumisesta omakotitalossa

järven rannalla, keskellä keskustaa on toteutunut Saarijärvellä. Asumismahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungin

yritysrakenne on monipuolinen. Metalliteollisuus, graafinen teollisuus ja puutoimiala ovat hyvin edustettuina.

Bioenergian ja koko luonnonvara-ala ovat vahvuuksia ammattikorkeakoulun luonnonvarainstituutin ja toisen asteen

luonnonvara-alan koulutuksen ansiosta. Kaupunki pystyy tarjoamaan yrityksille nopeasti ja edullisesti toimisto-, liike-

ja teollisuustiloja. Saarijärvellä on vilkas kulttuuri-, liikunta- ja matkailutarjonta läpi vuoden.  Oman lisänsä antavat

vireät kylät, joita on kaikkiaan yli 20.  Kaikki tiet vievät Saarijärvellä –sijainti nelostien tuntumassa ja valtatie 13:n

kupeessa on keskeinen. Vaihtelevissa mäki- ja harjumaisemissa hiihdetään talvisin monipuolisella latuverkostolla,

kesäisin retkeillään, marjastetaan ja sienestetään.  Saarijärvellä on useita luonnonhistoriallisesti kiinnostavia kohteita

patikointi- ja latureitteineen.

Uuraistentie 240 & Tuumalantie 17
43130 Tarvaala

Puh. 014 5192 600 (POKE)
040 5284 435 (JAMK)
044 4598 217 (SSYP Kehitys Oy)
044 4598 294 (SSYP Kiinteistöt Oy)

Lähialueet:

Lentokenttä 45 km
Äänekosken Biotuotetehdas 32 km
Saarijärvi 6  km
Jyväskylä 64 km




