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ASIAKKAAMME TEKEVÄT MAAILMASTA 
PUHTAAMMAN JA TURVALLISEMMAN

Gaian on kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto. 

Autamme asiakkaitamme parantamaan kilpailukykyään 

vastuullisella ja ympäristöä kunnioittavalla liiketoiminnalla. 

Kestävä liiketoiminta tuottaa vähemmästä enemmän. Se on 

tehokkuutta, pienempiä riskejä ja uusia mahdollisuuksia.

ENERGIA JA RESURSSIT RISKIT JA VASTUULLISUUSYMPÄRISTÖ JA ILMASTO CLEANTECH JA BIOTALOUS



World Economic Forum web page &

Circle Economy: The Circular Economy for Investors

Kiertotalouden kysyntä perustuu avoimen ketjun riskeihin

Kiertotalouden yhteiskunnalliset

vaikutukset perustuvat siihen, 

saadaanko kysyntä ja hyödyt realisoitua



World Economic Forum web page &

Circle Economy: The Circular Economy for Investors

Lineaarisen liiketoiminnan riskejä
• Markkinat: raaka-aineiden hinta, 

volatiliteetti, saatavuus
• Toiminnalliset: henkilöstön hyvinvointi, 

kannattavuus, toimitusketjun kestävyys
• Kilpailu: kuluttajakysyntä, distruptiiviset 

ratkaisut syrjäyttävät perinteiset
• Sääntely: tuotteiden sääntely, kuluttajien 

vaatimukset, tuotannon sijoittaminen
• Maine: sosiaalinen toimilupa, imago

Kiertotalouden realisoitumisen esteitä
• Markkinat: raaka-aineiden hinta ei nouse, 

neitseellisiä tai fossiilisia tuetaan
• Toiminnalliset: osaamispuutteet, 

teknologian kehittymättömyys
• Kilpailu: kestävyysetua ei saada 

osoitettua tai kaupallistettua 
• Sääntely: pioneeriratkaisujen vaikeudet, 

varovaisuusperiaate ja hallintoprosessit 
suosivat tuttuja ratkaisuja

• Maine: laadun ja riskittömyyden 
osoittamisen tarpeet
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Miten puretaan

lineaariseen

talouteen liittyviä

toimintamalleja?

Miten tunnistetaan

ja arvotetaan

hyödyt?

Kysymyksiä

kiertotalouden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden maksimoinnin kannalta

Miten mahdollistetaan

kiertotalouden uuden

liiketoiminnan kasvu?  



© Warchi / iStockphoto

Älykäs energia

Ennakoiva huolto Resurssisäästöihin 

perustuvat 

liiketoimintamallit

Virtuaalivoimalat

Energiatehokkuus

Datan hyödyntäminen 

päätöksenteossa

Kuluttajan valintoja 

ohjaavat sovellukset 

ja ratkaisut

Itseohjautuvat ja oppivat 

järjestelmät

Ylimääräisen 

kapasiteetin 

hyödyntäminen

Assettien jakaminen

Sivuvirtojen 

hyödyntäminen

Kysynnän hallinta

Hiilineutraalit ratkaisut

Substituutio

Vaihtoehtoinen 

omistajuus

Älykkäät kaupungit

Asuminen

Ruoka

Liikkumisen 

palvelut

Infrastruktuuri ja 

rakentaminen

Luonnon 

ekosysteemipalvelut

Potentiaalisia sisältöalueita uudelle liiketoiminnalle

Vihreän kasvun ja cleantechin uudet liiketoiminta- ja ansaintamallit, Gaia Consulting 2017
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Kierrätysmateriaalien ja kiertotalousratkaisujen käyttöönotto

Vapaaehtoinen Ohjaava Velvoittava

Markkinaehtoinen 

kilpailuedun 

elementti

Kannuste 

käyttävälle 

elinkeinolle / 

toimijalle

Lainsäädäntö 

edellyttää ja asettaa 

vaatimustason

Lainsäädäntö ei ota 

kantaa / mahdollistaa

Lainsäädäntö 

mahdollistaa ja luo 

puitteet

Ostajat markkinoilta, 

hinta ja arvo määräytyy 

vapaasti 

Ostajat 

elinkeinotoimijoita,  

arvo määritellään / 

standardoidaan

Ostajat 

elinkeinotoimijoita, 

kysyntää 

välttämättömille 

minimiratkaisuille

Velvoite 

käyttävälle 

elinkeinolle / 

toimijalle

Lineaarisen talouden käytäntöjen purku 

yhteiskunnallisella päätöksenteolla
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Yleinen ohjaus 

ja valvonta

Ympäristöministeriö

Tukes

Alueellinen 
ohjaus ja 
valvonta

Kunnat

Suunnittelu ja 
rakentaminen

Yritykset

• Arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat

 Materiaalit

 Rakenteet

 LVI- ja sähkötekniikan

• Rakennuttajat/rakentajat

 Joissain urakoissa voivat vaikuttaa suunnitteluun

 Kustannuslaskenta

 Suunnittelun tulkinta

• Rakennusjärjestys

• Rakennusluvat ja 
rakennusvalvonta

• Rakennustuotteiden kelpoisuuden 
markkinavalvonnasta vastaa Tukes

- eurooppalaisen lainsäädännön mukaiset 
rakennustuotteet (CE-merkintä)

- kansallisten tuotehyväksyntä-menettelyjen 
piiriin kuuluvat rakennustuotteet (lain 
954/2012 mukaan)

• Asukkaiden tarpeet, toiveet ja odotukset 

- Suunnittelulle

- Maankäytölle

- Materiaaleille ja ratkaisuille

- Kustannuksille

EU
- Vaikuttaa 

Suomen 
lainsäädäntöön

• Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

 Yleiset edellytykset

 Oleelliset tekniset vaatimukset

 Lupamenettely

 Viranomaisvalvonta

• Rakentamismääräyskokoelma

 YM:n asetuksena annetut säädökset (velvoittavia)

 YM:n ohjeet (suosituksia)
ELYjen ja AVIen
vaikutus
- Kaavoitus, 

rakennussuojelu
- Oppilaitosten ja 

päiväkotien 
rakentaminen

Standardointi
- Kansainvälinen ja suomalainen standardien 

kehittäminen

Vaikuttavuus jää toteutumatta, elleivät kaikki valinnat 

toimi kiertotalouden suuntaan

Esimerkkinä

rakentamiseen

liittyvien tuotteiden

valitsemisen tekijöitä



C O N F I D E N T I A L

Circulation #1:

Biomethane for 

feedstock providers
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Circulation #2:

Nutrients for

feedstock providers

Heat and electricity 

for industry and 

communities 

Transport fuel for 

vehicles

Nutrients

for agriculture & 

forestry 

Municipal 

bio waste

Municipal waste

water sludge

Industrial

bio waste

Manure

Agricultural

side streams

and energy 

crops

Aquaculture

side streams

Energy

Biofuel

Solid nutrients

Liquid nutrients

Biogas

production

Digestate

Biomethane

Circulation #3:

Recycling between 

feedstock providers

Circulation #4:

Recycling within sector

Circulation #5:

Environmental remediation 

and nutrient recycling (e.g. 

compensation services)

Kiertotalouden perustana ovat paikalliset ekosysteemit

Seutukaupunkien teollisuuspuistojen kehittäminen, Gaia Consulting 2017
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Miten realisoidaan hyötyjä koko ekosysteemille? 

Nykyisen ekosysteemin 

olemassa olevien 

kiertojen vahvistaminen

Ekosysteemin eri toimijoiden 

kilpailukyvyn lisääminen 

resurssitehokkuuden avulla

Kumppanuuksien 

mahdollistaminen pk-

yrityksille ja start-upeille

Käytännön 

esimerkkien 

rakentaminen 

riittävän suurilla 

volyymeillä 

P
o
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n
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l 
g
a
te

 f
e
e

Municipal 

bio waste

Municipal waste

water sludge

Industrial

bio waste

Manure

Agricultural

side streams

and energy 

crops

Aquaculture

side streams

Energy

Biofuel

Solid nutrients

Liquid nutrients

Biogas

production

Digestate

Biomethane

Markkinoiden 

avaaminen 

lisäämällä 

ratkaisujen ja 

materiaalien 

tarjontaa

Veturiyritysten houkutteleminen 

sijoittumaan ekosysteemiin
Uusien liiketoimintamallien 

tunnistaminen, 

kehittäminen ja 

konseptointi

Markkinoiden 

avaaminen 

lisäämällä kysyntää 

julkisilla 

hankinnoilla

Hyötyjen laskeminen, 

monetarisointi ja viestiminen 

kiinnostavasti

Mahdollistetaan ekosysteemin 

sijoittuminen, rakentuminen ja kasvu 

houkuttelevalla alueella
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Miten vaikuttavuus mitataan ja osoitetaan? 

1. Liiketoiminnan 

kasvu ja uusi 

liiketoiminta

1.1 Kierrätysravinteiden tuotanto

1.2 Teknologia- ja palveluratkaisut tehokkaan ravinnekierron 

arvoketjussa

1.3 Olemassa olevan liiketoiminnan volyymin kasvattaminen 

tehokkaan ravinnekierron kautta

2. Kannattavampi 

liiketoiminta

2.1 Kustannussäästöt ravinnekuluista

2.2 Kustannussäästöt ravinnepitoisen jätteen käsittelyssä

2.3 Maaperän ravinnepääoman ja tuottopotentiaalin 

lisääntyminen

3.Vaihtotaseen

parantaminen

3.1 Tuontiravinteiden korvaaminen kotimaisilla 

kierrätysravinteilla tai tehokkaammalla ravinteiden käytöllä

3.2 Tuontiproteiinin korvaaminen kotimaisella 

proteiinintuotannolla

3.3 Ravinnekierron ratkaisujen viennin kasvu

4.Tehokkaampi

pääomien käyttö

4.1 Siirtyminen pääomaintensiivisistä keskitetyistä ratkaisuista 

hajautettuihin, ketteriin ratkaisuihin

4.2 Jätevesien käsittelyn infrastruktuurin tehostaminen ja 

uudistaminen

5. Synergiaedut 5.1 Vesistöjen ammattikäyttö esim. kalastus

5.2 Vesistöjen virkistyskäyttö esim. matkailu

5.3 Kotimaisen ruoantuotannon toimintaedellytysten 

parantaminen

6. Kustannussäästöt 

riskienhallinnassa

6.1 Ruokaturvan ja huoltovarmuuden paraneminen

6.2Tulvariskien pieneneminen oheishyötynä hulevesien 

paikalliselle käsittelylle

7. Terveys- ja 

ympäristöhaittojen 

vähentyminen

7.1 Vesistöjen rehevöitymisen ja pilaantumisen vähentyminen

7.2 Haitallisten typpiyhdisteiden terveys- ja ympäristöhaittojen 

vähentyminen

7.3 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentyminen 

päästökauppasektorin ulkopuolella

7.4 Maaperän ravinneköyhtymisen ehkäiseminen ja pilaantumisen 

väheneminen

7.5 Maaperän hiilensidonnan parantuminen

Sitra: Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle, Gaia Consulting 2016

Esimerkkinä

ravinteiden

kiertotalous

Puoli miljardia euroa lisäarvoa 

ravinteiden kierrosta Suomelle 

vuoteen 2030 mennessä



Rakentumisen ajurit

Islannin valtio vähensi 

vuonna 2007 turskan 

kalastusta 30 %:lla. Koska 

pelättiin, että tämä tämän 

vuoksi maaseutu autioituisi, 

valtio teki vastatoimia. 

Nämä resurssit käytettiin 

Skagafjorðurissa tietoon 

perustuvaa biotaloutta 

tukevan infrastruktuurin 

rakentamiseen.

Resursointi

FISK Seafood on osuusliike, 

jonka velvollisuus on sijoittaa 

voittonsa yhteiskunnan 

kehittämiseen. Päätettiin tarjota 

ilmaista toimitilaa Matisille ja 

muille yrityksille, sekä Holarin

yliopistolle. Ainut maksu on 

tilojen ylläpitokulut, ei vuokraa. 

Tällä on saatu houkuteltua 

yrityksiä ja tutkimusta alueelle. 

Kun alueella on 

korkeanlaatuista tutkimusta, 

ollaan myös onnistuttu 

kirjoittamaan hyviä 

rahoitushakuja, ja sillä saatu 

lisää rahoitusta alueelle.

Koska yritykset ja 

tutkimuslaitokset eivät ole 

joutuneet maksamaan vuokraa, 

he ovat pystyneet investoimaan 

laitteisiin.

7 yritystä, 1700 m2, 50 työntekijää joista suurin osa naisia.

Yksi maan suurimmista kala- ja äyriäisyrityksistä (FISK Seafood), maan 

toiseksi suurin meijeri, suurin teurastamo ja useita katkarapu- ja 

lihanjalostuslaitoksia.

Yhteistyö eri bioalan toimialoilla, innoittanut uusia ja innovatiivisia yrityksiä 

ja biopohjaisia tuotteita sekä luonut uusia korkeakouluopintoja vaativia 

työpaikkoja.

Yhteistyö on erityisen tärkeätä ja tähän on panostettu esim. pitämällä vain 

yksi ruokala ja kahvila talossa. On onnistuttu luomaan innostava ja nuoria 

houkutteleva ympäristö. 

On panostettu alueen vision ja idean myymiseen.

Yritysverkosto 

alueen ulkopuolella

Puisto sijaitsee Pohjois-

Islannissa, 

Skagafjorðurissa, jossa on 

4500 asukasta.

Innovaatioverkosto

FISK Seafood Matis

Case: Saudarkrokur Biotechnology Centre, Islanti
http://old.matis.is/english/about/locations/saudarkrokur/

Verið Science Park

Fisk Seafood on alueen pääasiallinen toteuttaja, mutta kunta on myös otettu 

mukaan. Hyödynnetty triple-helix-mallia. 

Bioalan ratkaisuja elintarvikeyrityksille. ”Yhteistyö tekee meistä vahvemman”, Islannin 
”ruoka-aitta”.

Seutukaupunkien teollisuuspuistojen kehittäminen, Gaia Consulting 2017

Esimerkkinä yllättävä yhteiskunnallinen vaikutus alueelle: korkeakoulutettujen naisten työllisyys



Elinvoimainen 
aluetalous

Aktiiviset kuntalaiset

Resurssi-
tehokkuus
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Näkökulma aluesuunnitteluun

P
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Municipal 

bio waste

Municipal waste

water sludge

Industrial

bio waste

Manure

Agricultural

side streams

and energy 

crops

Aquaculture

side streams

Energy

Biofuel

Solid nutrients

Liquid nutrients

Biogas

production

Digestate

Biomethane

Aluesuunnittelulla mahdollistetaan  kiertotalouden 

ekosysteemin sijoittuminen, rakentuminen ja kasvu

Kustannussäästöjä 

tehokkaammalla 

materiaalien, tilojen ja 

resurssien käytöllä

Työllisyyden ja 

verotulojen kasvu 

sekä alueen arvon 

kehittyminen

Kuntalaisten osallistaminen ehkäisee 

syrjäytymistä ja luo toimeliaisuutta 

Seutukaupunkien teollisuuspuistojen kehittäminen, Gaia Consulting 2017
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Yritysten näkökulma: kannattavuus ja jatkuvuus 

sijoittumisessa kiertotaloutta mahdollistavalle alueelle

•Kemikaalien ominaisuudet, 
käyttötarpeet ja varastointitarpeet

•Päästöt, sivuvirrat, hukkalämpö ja 
jätteet

•Riskien merkitys: showstopper / 
kustannusriski / aikatauluriski / 
maineriski

Suunnitelman 
riskien 
arviointi

•Alueen tai kiinteistön hinta / vuokra

•Maankäytön sopivuus: 
sijoittamisen reunaehdot

•Infran riittävyys: raakavesi, 
jätevesi, sähkö, lämpö, kylmä, 
logistiikka, kumppanuudet, teolliset 
symbioosit

•Naapuruussuhteet: valitusaiheet, 
huolet

•Kasvun mahdollisuudet

Sijoituspaikan 
arviointi

•Ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn rajat

•Direktiivilaitosten rajat

•Kemikaalien laajamittaisen käytön 
ja varastoinnin luparajat

•Herkkyystarkastelu

•Viranomaisten tietotarpeet

Vaatimusten 
arviointi

Optimoidaan tuotannon arvo - minimoidaan riskit  - varmistetaan sosiaalinen toimilupa

Seutukaupunkien teollisuuspuistojen kehittäminen, Gaia Consulting 2017



CASE Kilpilahti: Muutos perinteistä alueesta…



Forerunner
companies

Invest-in

Experimental
companies

Pilots

Complementary
companies

CO-OPERATION WITH 

PRIVATE COMPANIES

Shared vision
Invest-in operations
Testing and piloting

CO-OPERATION WITH 

PUBLIC SECTOR

Energy projects

Waste/effluent
treatment

Zoning

Safety

Transport 
infrastructure

… bio- ja kiertotalouteen perustuvaksi puistoksi



Menestystekijöitä

Resilienssi
Uudistumiskyky

Poisvalinnat
Tila uusille ratkaisuille

Johtaminen
Verkostoituminen

Elinkeinotoiminnan palvelut:
• Alueen markkinointi 
• Viestintä ja sidosryhmätyö
• Alue- ja hankekehitys
• Match-making
• Korkeakouluyhteistyö
• Sijoittumispalvelut
• Työvoiman etsiminen
• Yritysten kouluttaminen
• Ym…

Kunnan 
elin-

voima

Maakunnan 

elinvoima

Kunnan toiminnot: 
• Kaavoitus
• Koulutus- ja 

hyvinvointipalvelut
• Kaupunkisuunnittelu
• Julkiset hankinnat
• Kehityshankkeet

Elinkeinotoiminta
Kunnan /maakunnan 

johto

Kuntaomisteiset yhtiöt:
• Julkiset hankinnat
• Kumppanuudet
• Tutkimus ja kehitys
• Pilotointialustat

Käytännön ilmentymiä
• Houkuttelevat yritysalueet
• Kehittynyt kaupunkirakenne
• Älykkäät julkiset hankinnat
• Koulutusohjelmat
• Kumppanuudet oppilaitosten 

ja tutkimuslaitosten kanssa
• Innovaatioalustat
• Pilotti- ja kokeilutoiminta
• Matkailupalvelut
• Hyvinvointipalvelut

Vaikuttavuus
• Hyvinvointi
• Työpaikat ja osaaminen
• Uusi yritystoiminta
• Yritysten kasvu ja 

kansainvälistyminen
• T&K&I-toiminta
• Hanketoiminta
• Invest in
• Hyödyt aluetaloudelle 

(verotulot)
• Hyödyt valtiontaloudelle 

(verotulot, kauppatase)

Valtakunnallinen 

elinvoima

Kiertotalous globaalina megatrendinä

Teknologiat
Arvostukset

Kysyntä

Sääntely

Maakunnan toiminnot
• Maankäytön ohjaaminen
• Osaamisen kehittäminen
• Ennakointi
• Edunvalvonta

Kiertotalous voidaan viedä

osaksi elinvoimapolitiikkaa

Seutukaupunkien teollisuuspuistojen kehittäminen, Gaia Consulting 2017



Kiitoksia! Kysymyksiä?
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Olen idealisti ja optimisti, joka on hyvin kiinnostunut 

tieteestä ja teknologiasta. Haasteet ja hauskuus, 

mahdollisuus vaikuttaa ja mahdollisuus löytää parhaita 

ratkaisuja. Nämä asiat pitävät minut Gaiassa.

Mari Saario

Gaia

Consulting
LIIKETOIMINTAJOHTAJA

FM

• Yritysvastuu

• Kiertotalous

• Vaikutusten arviointi

• Ympäristö-, turvallisuus-

ja laatujohtaminen

• Sijoittuminen ja

maankäyttö

• Sidosryhmätyö

• Sosiaalinen toimilupa

• Viestintä

Mari on kestävän, vaatimustenmukaisen ja vastuullisen liiketoiminnan

asiantuntija. Hän johtaa projekteja, joissa rakennetaan vastuullisempia yrityksiä,

kehitetään käytännössä kiertotaloutta tai parannetaan resurssitehokkuutta.

Asiakkaan hyödyntävät tuloksia esimerkiksi teollisten investointien

sijoittumisessa, teollisten alueiden kehittämisessä ja uusien liiketoimintamallien

luomisessa. Tavoitteena on yhteisön hyväksyntä, sosiaalinen toimilupa ja kestävä

kasvu.

Marin asiakkaita ovat elintarviketeollisuuden, prosessiteollisuuden sekä kone- ja

metalliteollisuuden johtavat yritykset, kauppa, kunnat sekä alkutuotannon

kehittäjät. Marilla on aiempaa työkokemusta kestävän kehityksen

asiantuntijatehtävistä niin monikansallisesta yrityksestä kuin julkiselta

sektoriltakin. Hänellä vahva kokemus hallinnosta sekä yritysten ja viranomaisten

välillä toimimisesta. Mari on arvostettu projektijohtaja, joka fasilitoi mm.

ruokaketjuun liittyvää valtioneuvoston tutkimushanketta sekä kansallisia

politiikkaprosesseja liittyen luonnonvarojen kestävään käyttöön.

mari.saario@gaia.fi

050 421 9999
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