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Liiketoiminnan lähtökohdat 
kiertotaloudessa

• Kiertotaloudessa arvonluonti 
useiden ja moninaisten 
toimijoiden yhteistyön tulosta

• Kiertotalousekosysteemit 
(Aarikka-Stenroos et al. 2021)

• Yritykset– julkiset toimijat –
tutkimusorganisaatiot

- Omat toimintalogiikkansa ja 
rajapintansa (Ingstrup et al. 
2020)



Yritysten näkökulma
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• Julkisella toimijalla rooli 
kiertotalousliiketoiminnassa

- Aktiivinen liiketoiminnan 
mahdollistaja; esim. roolit 
ekoteollisuuspuistoissa 
(Uusikartano et al. 2020)

• Akuutteja kysymyksiä

- Julkisen päätöksenteon 
inklusiivisuus

- Materiaalien 
saatavuuden 
varmistaminen 
(resilienssi, 
materiaalivarastot)

Julkisen toimijan roolit ekoteollisuuspuistoissa



Tutkimuksen merkitys

• Yhteistyön edistäminen edellyttää

- Uusien, totutusta poikkeavien yhteyksien luomista eri tahojen välille

- Toimijakirjon moninaisuuden kanssa pärjäämistä (esim. yhteisen kielen 
löytäminen)

- Erilaisten agendojen ja (ristiriitaisten) tavoitteiden kanssa selviämistä 

- Keinoja toimijoille käsitellä muutospelkoa ja -vastarintaa

• Tutkimusta ja tutkijoita hyödynnettävissä (kansainväliset verkostot, 
tutkimustieto, kokeilut)
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Yritysten toimintaympäristö kuntoon
- tarpeet maankäytölle ja sen suunnittelulle

• Yrityshaastattelut ja vuoropuhelu kaupungin edustajien kanssa

• Vyöhykemalli ja yritysalueiden profilointi työkaluiksi kaupunkikehittäjille
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Vyöhykemalli liiketoiminnan tilatarpeille



Yritysten toimintaympäristö kuntoon
- kaupungin paras rooli ja toimintatavat

Suositukset pähkinänkuoressa

1. Helsingin kaupungin painopistealueet

2. Kaupungin rooli kiteytettynä kolmeen päätehtävään

3. Tavoitellut toimintamallin päätulokset, joita voi mitata

4. Kaupungin ja julkisen/kolmannen sektorin kumppanien päätehtävät

5. Kaupungin eri toimijoiden ja kumppanien vastuunjako

6. Neljän sektorin vuoropuhelu

7. Parhaat toimintatavat

Kierto- ja biokiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistaminen Helsingissä -
yritysyhteistyön fasilitointi ja toimintamallin luonti (Ramboll Oy)
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Kolme päätehtävää ja mitattavat tavoitteet
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Kaupungin paras rooli?

- Neutraali, aktiivinen 
törmäyttäjä 

- Luvat ja valvonta 
kannattavan liiketoiminnan 
mahdollistajana – ei sallita 
vapaamatkustajia

- Tilat ja tontit logistisesti 
sopivilla paikoilla

- ”Sosiaalisen toimiluvan” 
valmistelu 
- tuodaan kaupunkilaisille 

esiin kiertotalous-
liiketoiminnan hyödyt

- varmistetaan osaava 
työvoima
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Kiertotalouden merkitys kaupungille

Kiertotalous-
toiminnasta 

hyötyvät tai näitä 
toimintoja 
sisältävät 
toimialat

Yritysten 
liikevaihdon 
potentiaali 

Helsingissä 2030 
2-4 MRD 

euroa/vuosi 
(Ramboll 2020)
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