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Jane ja Aatos Erkon säätiöltä avustuksia liki 9 miljoonaa 
euroa pääosin tekniikan ja luonnontieteiden aloille 
 
Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia korkeatasoiselle tutkimukselle, taiteelle ja 
kulttuurille. Vuoden toisessa, tekniikan alojen avustuksiin painottuneessa kokouksessa säätiön 
hallitus myönsi avustuksia kaikkiaan 8,9 miljoonaa euroa 13 tutkimusryhmälle ja hankkeelle. 

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on vahvassa yhteydessä ilmaston lämpenemiseen. 
Elinympäristöjen heikentymisestä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä ja ilmastonmuutos puolestaan 
kiihdyttää luontokatoa. Uuden tiedon tuottamisen tarve biodiversiteettimittareista ja -keinoista on 
välttämätöntä. Helsingin yliopiston professori Alf Norkon johtamalle tutkimusryhmälle myönnettiin 
3 020 000 euroa viisivuotiseen ympäristötieteen tutkimukseen, jossa keskitytään ilmastonmuutok-
sen ja luonnon monimuotoisuuden symbioottiseen kriisiin monitieteisesti Tvärminnen tutkimusase-
malle perustettavassa keskuksessa. Kansainvälisesti uraa uurtavan ja erityisesti Itämeren kannalta 
merkittävän tutkimuksen tavoitteina on mahdollistaa parempia ilmastomalleja ja edistää maailman 
matalien rannikkoalueiden tutkimusta. 

Kasvipohjainen proteiini säästää huomattavasti ympäristöä verrattuna eläinproteiiniin, mutta tällä 
hetkellä tarvittaviin geneettisiin työkaluihin ei ole panostettu riittävästi. Biotekniikkaa, elintarvike-
kemiaa ja genomiikkaa yhdistävään nelivuotiseen tutkimukseen, jota johtaa professori Alan Schul-
man Helsingin yliopistosta, myönnettiin 1 200 000 euroa. Pangenomihankkeen tavoitteena on edis-
tää kestävän kotimaisen kasviproteiinilähteen, pohjoisiin oloihin parhaiten viljeltäväksi soveltuvan 
härkäpavun jalostusta ja ylipäätään lihankorvikkeiden kehittämistä suomalaisessa elintarviketeolli-
suudessa.  

Ilmakehässä olevan mustan hiilen eli noen määrä on noussut suureksi globaaliksi ongelmaksi. 
Mustaa hiiltä syntyy epätäydellisen palamisen seurauksena niin liikenteestä kuin puun poltosta, ja 
päästöt kulkeutuvat ilmakehässä tuhansien kilometrien päähän. Nykyisillä mittalaitteilla mustan 
hiilen tarkka mittaaminen ja sen vaikutusten seuraaminen on riittämätöntä. Ilmatieteen laitoksen 
dosentti Hilkka Timosen ja Helsingin yliopiston professori Markku Vainion Proof of Concept  
-hankkeessa tarkoituksena on kehittää pienikokoinen, helppokäyttöinen ja edullinen mittauslaite 
mustan hiilen mittaamiseksi. Alustavissa laboratoriokokeissa saavutettiin nykyisiin menetelmiin 
verrattuna noin kymmenen kertaa parempi havaintoraja. Säätiö myönsi hankkeelle 298 000 euroa 
kahdelle vuodelle. 

– Suomalaisten hyvinvointia halutaan rakentaa korkean teknologisen osaamisen ja siihen perus-
tuvan viennin varaan. Säätiö panostaa pitkäjänteisesti maailmanluokan tutkimukseen mahdollista-
malla osaamista ja toimintaedellytyksiä sekä hankkeita, joihin sisältyy tietoinen riski, toteaa säätiön 
asiamies Hanna-Mari Peltomäki. 



 
 
 

Teknologiaan ja muihin tieteisiin myönnettiin avustuksia 8,2 miljoonaa euroa 10 tutkimusryhmälle. 
Kulttuurin ja muiden alojen avustuksiin myönnettiin 648 000 euroa kolmelle hankkeelle. Vuonna 
2021 kesäkuuhun mennessä säätiö on myöntänyt avustuksia 33,5 miljoonaa euroa. Avustukset ovat 

nähtävissä osoitteessa www.jaes.fi. 

Jane ja Aatos Erkon säätiö vastaanottaa hakemuksia ympäri vuoden, joten ennalta määriteltyä 

hakuaikaa ei ole. Avustuksista päättää säätiön hallitus, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 

Lisätietoja säätiöstä ja hakemisesta osoitteesta www.jaes.fi. 

 

Lisätietoja: 

Hanna-Mari Peltomäki, asiamies, Jane ja Aatos Erkon säätiö, hanna-mari.peltomaki@jaes.fi,  

p. 09 6120 6212, www.jaes.fi 
 

 

 

Jane ja Aatos Erkon säätiö sr on vuonna 2002 perustettu yksityinen säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on 

tekniikan ja taloustieteiden sekä lääketieteen tutkimuksen ja opetuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiön 

tarkoituksena on myös taiteen ja kulttuurin sekä urheilutoiminnan ja ruumiillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin 

edistäminen. Säätiö on yksi suomalaisen tieteen suurimmista tukijoista. 
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