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Kokeiluohjelma – mistä on kysymys?

 Osa hallituksen ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat 

ratkaisut käyttöön” –kärkihanketta

 Uusi valtakunnallinen rahoitusmahdollisuus kehittämiseen

 Ohjelman käyttöön on varattu yli 12 M€

 Suunnattu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 

kehittämiseen, myös muille toimijoille rahoitusta voidaan 

myöntää.

 MMM:n rahoittama ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

koordinoima
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Mihin tukea voi saada?

 Ohjelman tarkoituksena on 

tukea kehittämistä, jonka 

tavoitteena on biomassoista 

peräisin olevien ravinteiden 

kierrätyksen edistäminen.

 Tavoitteena on saada 

ravinteet kiertämään 

maatalouden hyväksi.
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Ja hieman tarkemmin

- tukea myönnetään toimintaan, joka edistää

 biomassojen ravinteiden prosessointia, 

 kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä,

 ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa, 

 uusien palveluratkaisujen syntymistä sekä

 korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä 

biomassoista sekä uusiutuvan energian tuotantoon liittyviä 

toimenpiteitä osana muuta kehittämistä.
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Biomassa?? Mitä se on?

Biomassa = maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset 

aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin 

liittyviltä tuotannonaloita sekä kalastuksesta ja 

vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden 

ja tähteiden biohajoava osaa sekä biokaasuja ja 

teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoava osaa 

(VNa 382/2016)

…lannat, yhdyskuntajätelietteet, järviruoko, 

elintarviketeollisuuden sivuvirrat, metsäteollisuuden 

sivuvirrat, kotitalouden biojätteet, turkistarhojen 

sivuvirrat…
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Miten käytännössä?

 Rahoitusta voidaan myöntää erilaisiin hanketyyppeihin. 

 Vaihtoehtoina ovat

tutkimus- ja kehittämishanke

Innovaatiohanke sekä

Investointihanke. 
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Paljonko rahaa voi saada?

 Tukitason määräytyminen vaihtelee laajasti tässä 

ohjelmassa. 

 Tukitason määräytymiseen vaikuttavat 

1) hankkeen sisältö ja valittu hanketyyppi, 

2) hankkeen hakija ja/tai hyödynsaaja ja

- Pienellä yrityksellä on mahdollisuudet suurempaan 

tukitasoon kuin vaikkapa julkisella toimijalla.

3) yhteistyökuviot hankkeen toteuttamisessa.  
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No paljonko sitä rahoitusta voi saada?

 15-80 % hankkeen 

hyväksyttävistä 

kustannuksista.
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Miten hanketta ja tukea haetaan?

 Helpoiten pääset liikkeelle kirjoittamalla lyhyen kuvauksen 

ideastasi ja pyytämällä kommentteja siihen 

allekirjoittaneelta tai Mikko Rahtolalta

(mikko.rahtola@luke.fi). 

 Jatkuva haku, hakemukset arvioidaan valintaperusteita ja 

valintajaksoja käyttäen.

 Valintajaksot päättyvät 31.1.2017, 2.5.2017, 31.8.2017 ja 

31.10.2017. 

 Toteutusaika enintään 3 vuotta, vuoden 2017 osalta 

hankkeet pitää olla maksettuna vuoden 2019 loppuun 

mennessä.

-> Käytännössä hankkeiden on päätyttävä elokuussa 
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Lisätietoja

 http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-

kokeiluohjelma

 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki

paivi.mantymaki@ely-keskus.fi

p. 0295 027 631 

KIITOS!
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