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Euroopan Unionin aluekehitysrahaston Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 – 
hanke avustaa yritystämme tuotantoympäristön kehittämisprojektissa 
 
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) on saanut tukea ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020” - 

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta liiketoimintansa eli lääkinnällisen laitteen valmistuksen 

aloittamiseksi. Hanke toteutetaan 6.6.2017 – 31.1.2020 välisenä aikana.  

 
Hankkeen lähtökohtana on BBS:n tuotekehitysprojekti, jossa on kehitetty ARTEBONE Bone Void Filler- 

implantti luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tuote on testattu kliinisesti Suomessa ja Puolassa. 

Tavoite on saada implantille myyntilupa sekä Euroopassa että USA:ssa. Hankkeen aikana tuotantotilat ja 

tuotantoprosessi saatetaan kaupallisen myynnin vaatimalle tasolle. Tämä vaatii investointeja tiloihin ja 

laitteisiin sekä asiantuntijapalveluiden käyttämistä. Lopputuloksena saadaan tuotantotilat ja tuotantolinja, 

joka pystyy tuottamaan viranomaisten hyväksymää tuotetta kaupallisesti. 

EU:n rakennerahaston myöntämä tuki mahdollistaa yrityksemme liiketoiminnan aloittamisen sekä 

laadukkaan lopputuotteen asiakkaille.  

Hankekoodi: A73641 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja, 
Pekka Jalovaara,  puh. 050 5529275, pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 
 
Hankkeen yhteyshenkilö, tuotantojohtaja 
Hanna Tölli, puh. 040 0953131, hanna.tolli@bbs-artebone.fi 

 

                            

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (”BBS”) on vuonna 2003 toimintansa aloittanut terveysteknologiayhtiö, jonka 

taustalla on jo perustamista ennen 7 vuotta lääketieteellistä tutkimusta Oulun yliopistossa. Olemme kehittäneet uuden 

tuotteen vaikeiden luumurtumien ja luutumisongelmien hoitoon. Tavoitteemme on tarjota uuden sukupolven 

lääkinnällisiä tuotteita luuvaurioiden hoitoon ortopedisessa kirurgiassa. Lääkealalla kehitys-ja tutkimustyö vaatii 

pitkäjänteisyyttä ja rohkeutta kehittää uusia asioita. Tästä meillä on näyttöä jo yli 20 vuoden ajalta. Toiminnallemme 

on ominaista huippuasiantuntemus, innovatiivisuus sekä työstään innostuneet ja siihen sitoutunee työntekijät. 

Kehittämämme ARTEBONE
®

  on valmis ja haemme sille kaupallistamisen EU-alueella mahdollistavaa CE-merkintää. 

BBS on oululainen yritys, jolla on lääketehdasluvan omaava tehdas Reisjärvellä. Lisätietoja: www.bbs-artebone.fi   
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Leverage from the EU 2014-2020 -programme of European Union Regional 
Development Fund supports our company in developing the production 
environment 
 
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj (BBS) has been supported by “Sustainable growth and jobs 2014-

2020” of Finland's structural funds programme for commencement of the manufacturing of the medical 

device.  The project is carried out during 6.6.2017-31.1.2020.  

 
The project is based on the company’s product development of ARTEBONE Bone Void Filler - implant 

intended for treatment bone traumas and bone healing problems.  The product has been clinically tested in 

Finland and Poland. The target is to acquire CE mark in Europe and FDA approval in the USA. During the 

project production process and facilities will be upgraded to the level required for commercialization. This 

requires investments in facilities and equipment and using outsourced expert advice. As a result the 

production line and facilities capable for commercially manufacturing the product certified by the 

authorities will be obtained.  

The support granted by the EU structural fund will enable the commencement of our business and high-
quality product for the customers.  
 
Project code: A73641 

More information:  

CEO,  
Pekka Jalovaara,  tel. +358 50 5529275, pekka.jalovaara@bbs-artebone.fi 
 
Contact person of the project, Production Manager 
Hanna Tölli, tel.+358 40 0953131, hanna.tolli@bbs-artebone.fi 

                            

BBS-Bioactive Bone Substitutes Plc  (“BBS”) is the health technology company operating since  2003. Before that there 

was a background of seven years of medical research in the University of Oulu. We have developed a new product for 

healing of difficult bone fractures and for solving the problems in bone healing. Our mission is to offer new generation 

medicinal products for the orthopedic surgery. The research and development in the field of medicine requires 

perseverance and courage to develop new things.  We have over 20 years of expertise in this. Our operations are 

characterised by top expertise, innovativeness and dedicated and committed employees. The ARTEBONE ®product is 

ready and the application process for the CE-mark has been initiated. BBS is the company having its headquarters in 

Oulu. We have our own production plant located in Reisjärvi and it is approved by FIMEA.  More information: 

www.bbs-artebone.fi. 
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