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KUVA:OMA ARKISTO 

Bastu kehittää 
kiertotaloutta Turussa

Turun yliopiston Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksen yri-
tyskehittämö Bastu rakentaa 
kuudennen aallon tulevai-
suutta, joka avaa aivan uu-
denlaisia kiertotalouden bis-
nesmahdollisuuksia.  
Turun yliopisto haluaa profiloitua 
yrittäjyysyliopistona, jonka moni-
tieteinen asiantuntemus on konk-
reettisesti läsnä yhteiskunnan eri 
osa-alueiden kehittämisessä yhteis-
työverkostojen, esimerkiksi Turun 
alueen yrittäjyyden ekosysteemin, 
kautta. Konkreettinen esimerkki 
tästä on Bastu, joka on Turun yliopis-
ton Tulevaisuuden tutkimuskeskuk-
sen alueen yritysten tarpeisiin räätä-
löimä yrityskehittämö. 

– Bastussa yhdistyy Varsinais-Suo-
men alueen yritysten ja Turun yli-
opiston tulevaisuuden tutkimus-
keskuksen osaaminen, Bastun koor-
dinaattori, Senior Advisor Keijo 
Koskinen kertoo.

Pääpaino Bastussa on konkreetti-
sessa tekemisessä. 

- Tavoitteena on synnyttää ja tu-
kea referenssihankkeita, jotka edis-
tävät kuudennen aallon ja kierto-
talouden kehittymistä alueella. 
Yhdistämme Tulevaisuuden tutki-
muskeskuksen ennakointiosaami-
sen yritysten konkreettisiin tarpei-
siin tekemällä tulevaisuutta, emme 
pelkästään tutkimalla sitä, Koskinen 
selventää.

Resurssiniukkuus ajaa 
kuudetta aaltoa
Ajatus kuudennesta aallosta perus-
tuu talouden sykleihin. 

– Läpivirtaustalous on tullut tien-
sä päähän. Seuraava eli kuudes aalto 
nojaa vahvasti  teknologian ja resurs-
sien fiksuun käyttöön, kiertotalou-
teen, jota Bastu haluaa edistää konk-
reettisten kokeilujen ja yritystoimin-
nan kautta. Olemme tähän saakka 
tottuneet käyttämään resursseja su-
rutta, mikä on esimerkiksi ympäris-
tön kannalta kestämätöntä. Resurs-
siniukkuus onkin kuudennen aallon 

avainajuri. Koska resurssit ovat kal-
liita, asioita on tehtävä järkevästi toi-
sin - ja siitä nousee uusia tapoja teh-
dä bisnestä.

Koskisen mukaan maailmassa on 
valtavat määrät pääomia, jotka odot-
tavat uuden investointisyklin tuloa. 
- Kuudes aalto tulee lyömään itsensä 
läpi ja ne, jotka ovat kärkijoukoissa 
mukana, ovat voittajia.

Bastu törmäyttää eri alojen 
toimijat
Bastussa on tunnistettu keskeisiksi 
teemoiksi mm. uusiutuva energia, 
meriklusteri, rakentaminen, jaka-
mistalous ja liikenne. 
- Etenemme nyt teemoittain ja ha-
emme yhdessä Bastun rahoittajien 
Sitran ja Turun kaupungin kanssa 
mukaan toimijoita, joilla on osaa-
mista, joka vie konkreettisesti eteen-
päin kuudennen aallon taloutta ja 
kiertotaloutta, jotka ovat valmiita 
tarkastelemaan kiertotalouden 
mahdollisuuksia perinteiset toimin-
tamallit ja toimialat ylittäen, ja jotka 
haluavat olla mukana rakentamassa 
hyvää tulevaisuutta. Olemme myös 
perustamassa rahastoa, jonka avulla 
voimme vivuta toimivia konsepteja 
eteenpäin.

– Tarvetta kaltaisellemme toimijalle on, sillä organisaati-
ot miettivät yleensä hyvin vähän toimintansa sosiaalisia ja 
kulttuurisia vaikutuksia, vaikka ne usein maksavat yrityk-
selle selvää rahaa, toteaa ImpactHousen kehitysjohtaja Jaa-
na Merenmies. 

– Yritysten yhteiskuntavastuu nähdään usein vielä erilli-
senä asiana perustoiminnoista, mutta nämä asiat ovat mo-
nin säikein sidoksissa toisiinsa.

ImpactHouse on yhdistysmuotoinen organisaatio, jolle ei 
löydy aivan samankaltaista esikuvaa maailmalta. 

– On olemassa jotain tiettyä metodia – esimerkiksi sosiaa-
lista tilinpitoa – käyttäviä tahoja, jotka toimivat kanssamme 
samalla alalla, mutta me emme ole sitoutunut yhteen meto-
diin. Yhdistelemme eri malleja, ja pohjalla on aina sidosryh-
mien kanssa käytävä vuoropuhelu. Ennakoitavuus syntyy 
avoimesta vuorovaikutuksesta.

Merenmiehen mukaan osa yrityksistä on jo tiedostanut 
yhteiskunnallisen tehtävänsä. 

– Toimintamme pääpaino tällä hetkellä on juuri näissä yri-
tyksissä, vaikka eniten meistä hyötyisivät ne yritykset, jot-
ka eivät ollenkaan tunnista toimintansa vaikutuksia. Tiukan 
taloudenpidon aikana yritys ehkä miettii, voiko tällaiseen 
asiaan sijoittaa rahaa, mutta toisaalta onko varaa olla tun-
nistamattakaan?

Hallitsemattomat negatiiviset vaikutukset saattavat hai-
tata vakavasti yrityksen julkisuuskuvaa, ja menetetyn mai-
neen korjaaminen on pitkä, usein kalliskin urakka. Meren-
mies korostaa ImpactHousen verkoston kulttuurintunte-
musta. 

– Vieraassa kulttuuriympäristössä paikallisten olojen tun-
temus olisi erityisen tärkeää. Tietämättäänkin voi tehdä vir-
heitä, joiden korjaaminen voi olla ongelmallista.

– Emme tuota ensisijaisesti pelkkää raporttia, koska ne 
jäävät usein vain pölyttymään. Päämäärämme on valmen-
taa organisaation henkilöstöä arvioimaan itse toimintansa 
seurauksia. Käytössämme on pilvipohjainen palvelu, jos-
sa kaikki sidosryhmät voivat olla mukana. Näin pohdinnal-
le saadaan mahdollisimman laaja pohja, voimme yhdessä 
määritellä mitä asioita meidän on otettava huomioon ja mit-
kä näkökulmat ovat tärkeitä. 

ImpactHousella on käytössään monialainen asiantuntija-
verkosto: mukana on noin kaksikymmentä asiantuntijaa 
terveydenhuollosta, sosiaalityöstä, antropologiasta, kehitys-
maatutkimuksesta, kauppatieteestä, tilastotieteestä jne. – 
Käytämme paljon tutkimustietoa hyväksi soveltamalla sitä 
organisaatioiden arkeen, toteaa Merenmies.

Lisätiedot: www.impacthouse.fi
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Yhteiskunnallisten 
vaikutusten 

tunnistamista
ja niillä johtamista.

impacthouse@impacthouse.pro
www.impacthouse.fi

+358 (0)40-8465056

Yritysten toimenpiteet vaikuttavat monin tavoin 
ympäristöön ja sidosryhmiin, myös sellaisilla ta-
voilla joihin ei ole varauduttu. ImpactHouse en-
nakoi ja analysoi yritysten toimenpiteiden sosi-
aalisia ja kulttuurisia vaikutuksia niin, että nii-
hin voidaan varautua ennakolta.


