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Tekesin panostus
150 M€

Osa hallitusohjelman kärkihankkeen toteutusta: 

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

 Cleantech-markkina kaksinkertaistuu yli 

tuhanteen miljardiin dollariin 2020 mennessä

 Kysyntä uusiutuvuuteen ja kierrätettävyyteen 

perustuville ratkaisuille kasvaa

 Digitaalisuus mahdollistaa uusia toimintamalleja

 Cleantech palveluna yleistyy



Rahoitusta ja palveluja biotalouden ja cleantech-
alueen yritysten kasvuun ja verkottumiseen

Uusia kumppaneita 

liiketoimintaan ja  

yhteistyöalustoja 

kehittämiseen 
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Tarve Palvelut Ohjelmat ja kampanjat

Nopeaa kasvua 

digitaalisuudesta, 

osaamista 

kuluttajamarkkinasta

Kasvun sparrausta, 

kehitysideoiden 

pilotointia ja 

demonstrointia

BioNets

Arktiset meret

CleanWeb

Kasvukampanjat

Tukea yhteistyöalustojen 

ja liiketoimintojen 

rakentamisessa.

Partnerointi kansainvälisiin 

verkostoihin, kiihdyttämöihin ja 

kuluttajaliiketoimintaan.

Sparrausta kasvun ja sen 

rahoituksen suunnittelussa ja 

linkin julkisiin hankintoihin. 
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Tilanne syyskuu 2016

 Biotalouden uudet liiketoimintaekosysteemit 

• 2-vaiheinen hakuprosessi, jonka toinen vaihe päättyi 16.9. 

• 1. vaiheen jälkeen valikoitui seitsemän konsortiota 

 Pilotit ja Demot -kasvukampanja

• Rahoituskampanjaan haki 53 yritystä, joista 34:ää yrityksen pilotointi- ja demohanketta 

rahoitettiin vajaalla 7 miljoonalla eurolla. 

 Clean Soil – Pilaantuneiden maiden kunnostus kasvukampanja (kärkihanke)

• Yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa toteutettu haku, jonka pohjalta käynnistymässä 

muutama laaja teemakokonaisuus

 Kiihdyttämöverkoston rakentaminen yritysten kansainväliseen kasvuun

• Ensimmäinen yhteistyösopimus solmittu yhteistyössä Finpron kanssa USA:ssa, toista 

viimeistellään Aasian suuntaan.

• Potentiaalisten yritysten aktivointi kansainvälisille kasvualustoille käynnissä

 Yritysten aktivointi uusille kasvumarkkinoille

• Ohjelmat toteuttaneet yhdessä Team Finland –toimijoiden kanssa useita tapahtumia ja 

sparraustilaisuuksia
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Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit
-valmisteltavat ekosysteemit

Smart water

Gaia Consulting Oy

Uutta liiketoimintaa puukuitutuotteista

CLIC Innovation Oy

Älykäs pakkausketju

Pöyry Management Consulting Oy

Ravinteiden kierrätys

Baltic Sea Action Group

Ligniiniekosysteemi

Pöyry Management Consulting OyHyönteistalous
Invenire Market Intelligence Oy

Jätteistä raaka-ainetta ja energiaa

EERA Waste Refining Oy



Smart&Green Growth
Puhtaasti biotalouteen 

Ota yhteyttä

Tuula Savola, ohjelmapäällikkö
uudet biotuotteet, kiertotalous, energia, 

ekosysteemien kehittäminen

Jyri Arponen, ohjelmapäällikkö
Digitaaliset cleantech-ratkaisut, 

kuluttajamarkkina, kansainväliset verkostot 

Piia Moilanen, ohjelmapäällikkö
Sininen biotalous, merenkulun cleantech-ratkaisut

Juha Suuronen,  johtava asiantuntija
Pilot- ja demorahoitus

Tuomas Lehtinen, asiantuntija
Pilaantuneet maat -kärkihanke
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etunimi.sukunimi@tekes.fi

www.tekes.fi/puhtaastibiotalouteen


