
Lisätietoa ja hakulomakkeet:
http://www.ely-keskus.fi -> etelä-pohjanmaa -> 
projektit ja hankkkeet -> ravinteiden kierrätyksen 
kokeiluohjelma

Tuen hakuun liittyvää käytännön neuvontaa saat 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijalta:

Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki,  
puh. 0295 027 631, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitusta 
uusiin ratkaisuihin

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluva 
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tuo yhteensä 
yli 12 miljoona euroa uusien ratkaisujen kehittämiseen 
ja kokeiluun. Kokeiluohjelmasta rahoitetaan ravintei- 
den kierrätykseen liittyviä innovaatioita, tuotekehitystä 
ja kokeiluhankkeita. Tutustu ja hae tukea!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 
tavoitteena on edistää

• biomassojen, kuten lannan ja puhdistamo- 
 lietteen ravinteiden prosessointia

• kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja
tuotekehitystä

• ravinteiden kierrätyksen logistiikka- ja palvelu- 
 ratkaisuja sekä

• korkean jalostusasteen tuotteiden kehittämistä
biomassoista, mukaan lukien uusiutuvan ener- 

 gian tuotantoon liittyvät toimenpiteet.

Tukea voidaan myöntää:
• Tutkimus- ja kehittämistoimintaan

• Innovaatiotoimintaan

• Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatio- 
 toimintaan

• Investointeihin

Kokeiluohjelman rahoitus on suunnattu ennen kaikkea 
pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta tukea voivat tie- 
tyin edellytyksin saada myös suuret yritykset ja yksityis- 
tai julkisoikeudelliset yhteisöt. Kokeiluohjelmasta saata-
va tuen määrä on hanketyypistä riippuen 15–80 prosent-
tia kaikista hyväksyttävistä kustannuksista. Tukien haku 
on jatkuvaa, mutta hakemukset käsitellään valintajak-
soittain. Vuosittain valintajaksoja on kahdesta neljään.

Kokeiluohjelman rahoitus on valtakunnallista, mutta sen 
hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. 
Tukea haetaan sähköisesti Etelä-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksen verkkosivuilta löytyvillä hakulomakkeilla.



Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Biomassojen ravinteiden prosessointi

Tutkimus- ja 
kehittämis- 

toiminta

Pk-yrityksille ja julkis-
tai yksityisoikeudellisille 

yhteisöille
Pk-yrityksille Pk-yrityksille

Pk-yrityksille + suurille 
yrityksille yhteistyössä 

pk-yritysten kanssa

Innovaatio- 
toiminta

Prosesseihin tai organi- 
sointiin liittyvä innovaatio- 

toiminta

Investoinnit

Teollinen 
tutkimus

Tuki 
≥50%

Tuki 
≥50%

Tuki 
50%

Pk-yritykset: 
tuki 50%

Pieni yritys 
+20%

Keskisuuri 
yritys 
+10%

Suuret 
yritykset: 
tuki 15%

Tuki ≥35%Tuki 
≥25%

Näiden 
yhdistelmä

Kokeellinen 
kehittäminen

Toteutet-
tavuus- 

tutkimus

Tuki enintään 80% 
(keskisuuri yritys +10%, pieni yritys +20% 

+ max. 15%)

Esim. 
neuvonta-
palvelut, 

palvelujen 
hankinta, 
patentit

Prosessit:

uudet 
tuotanto- 
tai jakelu- 

menetelmät

Organisointi:

uusia liike- 
toiminta- 
tapoja, 

organisoitu-
mista, ulkoisia 

suhteita

Ensisijaisesti uudet ja 
testaamattomat ideat

Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotanto ja tuotekehitys

Ravinteiden kierrätyksen logistiikka ja palveluratkaisut

Korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista


