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Lehdistötiedote 13.01.2021 klo 0900.  
 

Teknoventure Oy:lle rahoitus kriittisiin materiaaleihin ja hiilineutraaliin elinkaareen pe-
rustuvaan Green Deal Fund rahastokonseptin kehittämiseen.   

 
Teknoventue Oy sai Business Finlandilta rahoituksen Green Deal Fund rahastokonseptin 
(”GDF”) testaamiseen ja kehittämiseen. Hankkeen lähtökohtana on hiilineutraalin elinkaa-
riajattelun tuominen myös EU:n kriittisten mineraaleiden toimitusketjuihin ja niitä tukeviin 
teknologioihin. Elinkaaria-ajattelu lähtee kriittisten materiaalien etsinnästä ja ulottuu kaivos-
alueiden ennallistamiseen ja sen jälkeiseen aikaan. Käyttämällä parhaita mahdollisia teknii-
koita (BAT) voidaan saavuttaa hiilineuraalisuus koko kaivoshankkeen elinkaaren aikana ja 
näin edesauttaa, että EU:n ilmastotavoitteet saavutetaan vuosina 2030--2050. GDF noudat-
taa tiukkoja ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapoja (ESG) ja rahastokonsepti tukee samalla Pa-
riisin ilmastosopimuksen tavoitteita. 
 
GDF-konseptissa sijoitukset kohdentuvat kestävällä ja vastuullisella tavalla toimiviin kaivan-
naisalan toimijoihin ja niitä tukeviin huipputeknologiayrityksiin Euroopassa. Rahastokonsep-
tin sijoitustoiminnan avulla pyritään turvaamaan luonnonvarojen saatavuus Euroopassa, 
mikä vastaa ja tukee Euroopan Green Deal ohjelman toteutumista. Kriittisten materiaalien 
tuotannolla Euroopassa on mahdollista huomioida ympäristöarvot ja muut vastuullisuusnä-
kökohdat muita maapallon alueita paremmin. Samalla mahdollistetaan kriittisten materiaa-
lien saatavuus myös kriisiaikoina EU:ssa. GDF konsepti tarjoaa, ilman pelkoa alueen ympäris-
tön tilan heikentymisestä, työllisyys ja kehittymismahdollisuuksia alueille, joilla rahaston 
kohdeyritykset toimivat. 
 
Rahastokonseptilla tavoitellaan alkuvaiheessa 100 miljoonan €:n rahastoa. Kokonaistavoit-
teena on kerätä GDF-konseptiin perustuva noin miljardin euron rahastosalkku seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Projekti toteutetaan kaivosteollisuuden sekä rahoitusalan laajan 
kokemuksen omaavien osaajien toimesta. Hanketta johtavat MIM Rama Ayman, jolla on yli 
25 vuoden kokemus kansainvälisistä yritysjärjestelyistä ja rahoituksesta metalli- ja kaivoste-
ollisuudessa, TkT Timo Lindborg, jolla on kokemusta useiden kaivoshankkeiden käynnistämi-
sestä, kaivosten perustamisesta ja rahoitusjärjestelyistä sekä KTM, ins. Mauri Visuri. Hänellä 
on pitkä kaivos- ja sitä tukevien teollisuusalojen johtamisen ja rahoitusalan kokemus. Projek-
tia hallinnoi ja johtaa Teknoventure Oy. 
 
”Teknoventure Oy on ollut mukana kehittämässä suomalaista pääomasijoitustoimintaa ra-
hastomuodossa jo vuodesta 1991 alkaen. On motivoivaa olla mukana luomassa uutta mer-
kittävää hiilineutraalisuuteen pohjautuvaa Green Deal Fund -konseptia. Teknoventure on ai-
noa kaivannaispuolella toiminut yksityinen pääomasijoitusrahastojen hallinnoija Suomessa. 
Yritykseen on kumuloitunut erityisosaamista vuosikymmenien aikana, jota tarvitaan GDF-
konseptin rakentamisessa. Rahastoa tullaan hallinnoimaan perustettavan Teknoventure Ca-
pital Oy:n toimesta”, sanoo toimitusjohtaja Mauri Visuri. 
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