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YHDEN SAGAN LOPPU VOI OLLA MONEN UUDEN ALKU   
 
Nordic Innovation Accelerator (NIA) lopettaa toimintansa syksyn aikana. Lahtelaiseen tapaan 
sammutamme valot, kun olemme vielä huipulla ja tuloksia kelpaa esitellä.  
 
Järjestämämme Cleantech Venture Day-tapahtuma jää varmasti suomalaiseen cleantech-
historiaan järjestettyään 13 huipputason cleantech-sijoittajatapahtumaa ja marssitettuaan 
lavalle pitsaamaan tarkkaan seulotut helmet eli reilut 250 yritystä yhteensä 13:sta maasta. 
Viimeisimmän tutkimuksen mukaan tapahtumassa pitsanneet yritykset ovat keränneet 
rahoitusta huikeat 600 MEUR. 
 
Cleantech Venture Day houkutteli Lahteen vuosien aikana yli 400 cleantech-alan sijoittajaa ja 
siten myös nosti Lahden cleantech-alan sijoittajien kartalle.  
 
”Viimeisin Cleantech Venture Day tämän vuoden kesäkuussa oli yksi kaikkien aikojen parhaita, 
niin ohjelmallisesti kuin kävijäprofiilejakin arvioiden. Tärkein vetovoimatekijämme on aina ollut 
dealflown taso, eli sijoittajille on tarjoiltu maailman parhaan innovaatio- ja tutkimus-
ekosysteemin tuloksia rahoitettavaksi. Konsepti oli hyvin tarkkaan hiottu timantti, josta voimme 
olla ylpeitä”, toteaa NIA:n hallituksen puheenjohtaja Nina Harjula. 
 
GLOBENIA (aiemmin NIA) eli avoimen innovaation digitaalinen alusta puolestaan ehti vajaassa 
viidessä vuodessa alan pioneerina pyörittää läpi yhteensä 30 kansainvälistä innovaatiohakua, 
joihin saatiin tuhansia hakemuksia. NIA toimi innovaatiotyössä ratkaisuja hakevien tahojen -
kuten kaupunkien ja suurten yhtiöiden - ja ratkaisua tarjoavien pienempien yritysten välisenä 
siltana. Tässä roolissa NIA sai myös paljon kansainvälistä näkyvyyttä, ja mm. YK valitsi sen 
huippuesimerkiksi edelläkävijänä toimivasta innovaatioalustasta. Se sai merkittävää huomiota  
YK:n kestävän kehityksen forumissa kesällä 2017 New Yorkissa, sekä YK:n tilaisuuksissa Etelä-
Koreassa ja Kiinassa myöhemmin samana vuonna.  
 
ON UUDEN AIKA 
 
Sekä Cleantech Venture Day-tapahtuma että GLOBENIA-innovaatioalusta kamppailivat 
Euroopassa kiihtyvän tarjonnan ja kilpailun ristitulessa. Olimme aikamme edelläkävijöitä. 
Roolimme on taatusti ollut merkittävä Pohjoismaisen cleantech-alan viemisessä maailman 
tietoisuuteen ja avoimen innovaation läpilyönnissä Suomessa.  
 
Nyt toimijoita on jo lähes joka sektorilla ja niemennokassa – aika vaatii ja ansaitsee uudet tekijät 
ja ideat. Innovaatiopuolella saamme viikoittain lukea uusista yrittäjistä, ja lähes jokainen suuri 
yritys on jo käynnistänyt oman avoimen innovaatiotoiminnan.  
 
Tehtävämme on siis suoritettu ja cleantech on jo valtavirtaa. 
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”Verrattuna tilanteeseen jossa aloitimme, uskon että cleantech-yritys ei enää joudu 
taistelemaan huomiosta vaan sijoittajat hakevat parhaita aktiivisesti – maailmanparannuksesta 
on tullut seksikästä. Ehkä se oli juuri se lisäarvotekijä, jonka me markkinointi-ihmiset pystyimme 
pioneerivaiheessa tälle alalle tuomaan,” sanoo Nina Harjula. ”Olemme nyt vielä mukana 
Lontoossa kumppanimme Cambridge Cleantechin isännöimässä Cleantech Venture Day-
tapahtumassa lokakuun lopussa, ja uskon muutenkin, että meidän oppimme myös 
innovaatiopuolella on jo aika monessa paikassa viety käytäntöön. 
  
Jatkamme nyt elämää uusien toimijoiden kautta. Tämähän ei ole maailmanloppu, vaan uuden 
aikakauden alku - Cleantech 2.0 on jo syntynyt.” 
 
Lisätietoja:  
NIA Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Nina Harjula, puh. 050 5180915 
 
Nordic Innovation Accelerator Oy on kehittänyt GLOBENIA innovaatioalustan ja -verkoston, joka 
tarjoaa yrityksille mahdollisuuden esitellä innovatiivisia ratkaisuja kansainvälisille verkostoille ja 
suuryrityksille. NIA on myös jo 10 vuoden ajan järjestänyt Pohjois-Euroopan suurinta cleantech 
alan sijoittajatapahtumaa Cleantech Venture Day:ta. 
 
Vuoden 2016 alusta NIA:n emoyhtiöksi tuli Lappeenrannan teknillisen yliopiston sijoitusyhtiö 
Green Campus Innovations Oy, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n jatkaessa vähemmistö-
omistajana.  
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