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KIERTOTALOUDEN 
VIERAILUKESKUS



Kiertotalous tarjoaa yhteiskunnallemme työkalut ja toimintamallit, 
joiden avulla yksi ja ainoa maapallomme riittää meille kaikille.

Yritykset ovat globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa mitä 
kriittisimmässä asemassa. Kiertotalous mullistaa liiketoiminnalliset 
perinteet ja uudistaa nykyiset toimintatapamme kokonaisvaltaisesti.

Topinpuiston asiantuntijatiimi, monialainen toimijaverkosto sekä 
vierailukeskuksen palvelut auttavat yrityksiä sopeutumaan tähän 
muutokseen ja tehostamaan liiketoimintaansa.

Kiertotalous ei ole vain tulevaisuuden 
mahdollisuus – se on nykypäivää ja 
ainoa tie kestävään elämään.



VIERAILUKESKUKSESSA 
KIERTOTALOUS 
HERÄÄ ELOON!
Topinpuiston vierailukeskus tuo yhteen kiertotalouden kokijat, 
kokeilijat, tekijät ja edelläkävijät. 

Vierailukeskus on näyteikkuna Topinpuiston yritysverkoston ja 
lähialueen mittavaan kiertotalouden erikoisosaamiseen. 
Se toimii näyttelytilana, oppimis- ja kehitysympäristönä, 
kohtaamispaikkana ja yhteistyöverkoston rakentajana. 

Löydä vastauksia, ratkaisuja ja kumppaneita

Topinpuisto on alusta, joka tuo yhteen erilaisia toimijoita, jotka 
kehittävät yhdessä arvonluonnin ja liiketoiminnan tapoja. 
Verkostossamme liiketoimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä 
suomalaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. 

KOE JA KOKEILE

OPI JA KEHITÄ

ESITTELE JA VERKOSTOIDU

Vapaasti ja modulaarisesti muunneltavia 
tiloja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Keskuksesta löytyy sopivia tiloja kaiken 
kokoisille ryhmille. Voimme tarjota 
innostavat puitteet jopa 100 hengelle.

Keskuksessa kiertotalouden pääsee 
kokemaan käytännössä, sekä erilaisten 
sisältöjen että kokeilemisen avulla.

Vierailukeskus on alueensa keskipiste 
kiertotaloudessa ja osa isompaa 
vierailukeskusten perhettä.

INFO



Kaikki kiertotaloudesta.
Topinpuisto tarjoaa yrityksille laajasti kiertotalouden 
arvoketjuja kehittävän, avoimen pilotti- ja yhteistyöalustan, 
joka konkretisoituu vierailukeskuksessa.

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUT

KOE JA KOKEILE ESITTELE JA VERKOSTOIDUOPI JA KEHITÄ

Keskuksen vaikuttava näyttelytila on oiva 
paikka esitellä yritystoimintaa ja kierto-
taloutta edistäviä ratkaisuja.

• Jaa ideasi oikealle yleisölle. Järjestä 
lennokas pitchaustilaisuus tai osallista 
erilaiset toimijat räväkkään hackathoniin.

• Verkostomme avulle löydät tarvitsemasi 
osaajat, yhteistyökumppanit ja sijoittajat.

Keskus tarjoaa kattavasti tietoa ja uusia 
ideoita jokaiselle kävijälle. 

• Innostu uusista toimintatavoista ja haasta 
itsesi etsimään erilaisia toteutustapoja. 

• Koe kiertotalouden kiehtova maailma 
vaihtuvien näyttelyiden, toiminnallisten 
demojen ja mukaansatempaavien 
virtuaalisisältöjen parissa.

Muuntuvat tilat innostavat innovoimaan ja 
tukevat monenlaisia työskentelytapoja. 

• Järjestä innostava työpaja oman 
yrityksesi henkilöstölle, pilotoi ratkaisua 
tai opi uutta huippuasiantuntijoilta.

• Asiantuntijatiimimme avulla löydät juuri 
oikean ratkaisun käsillä olevaan pulmaan.



VIERAILUKESKUKSEN 
TILAT JA TOIMINNOT
Yksi tila, monia mahdollisuuksia. 
Vierailukeskuksen seinät siirtyvät ja tilat 
muuttuvat tarpeesi mukaan. Tarjolla on aina paras 
mahdollinen ympäristö sille, mitä olet tekemässä.

VIRTUAALIYMPÄRISTÖ ISOMMAT TILAISUUDET

GALLERIA, MYYMÄLÄ & PAJA

KOKEILUT & YHTEISKEHITYS

KOHTAAMISET & KOKOUKSET

• Vaihtuvat näyttelyt
• Kiertotalousdemot
• Showroom-tilaa yrityksille
• Topinpuiston esittely
• Yritysten esittelyaineistot
• Myymälätila
• Pajatoimintaa (tuunaus, 

uudistaminen, korjaaminen, 
askartelu, …)

• Työskentelytapoihin mukautuva 
muunneltava kalustus

• Mahdollisuus jakaa työskentelyä 
erilaisiin tiloihin tarpeen mukaan

• Yhteiskehittelyä tukevat työkalut
• Inspiroiva sisustus

• Laadukas AR/VR-laitteisto
• Kiertotalouteen opastavat ja 

innostavat kokemukselliset 
virtuaalisisällöt

• 3 erilaista huonetta 2-20 hengelle
• Kiertotaloutta henkivä sisustus
• Huippuvälineet etäkokoustamiseen

• Tilaa jopa 100 hengelle
• Erilaisiin tarpeisiin mukautuva 

näyttämö
• Huipputason äänen- ja kuvantoisto

TOIMITILAA & VAPAAT TYÖPISTEET

• Joustavasti vuokrattavaa 
modernia työtilaa

• Toimistotyötä erinomaisesti 
tukevat toimintaperusteiset 
tilaratkaisut



VIERAILUKESKUS 
NÄKYY JA KUULUU

SOSIAALINEN MEDIA

JULKINEN UUTISKIRJE

NETTISIVUT

KUMPPANIJAKELU

Viestinnän tehtävänä on innostaa yrityksiä liittymään 
toimijaverkostoon, tuoda keskukseen kävijöitä sekä lisätä 
suuren yleisön ja yritysten tietämystä ja osaamista 
kiertotalouden saralla.

Vierailukeskuksen verkoston ja viestintäkanavien kautta välite-
tään tietoa kiertotalouden yhteiskunnallisesta merkityksestä, 
liiketoiminnallisista hyödyistä, yhdessä tekemisen eduista sekä 
tietysti kumppaniyritysten saavutuksista.

Viestintä tukee Topinpuiston toimijaverkoston tavoitteita ja 
palvelee tärkeimmiksi tunnistettujen sidosryhmien tietotarpeita, 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kumppanit voivat  
hyödyntää näitä sisältöjä omassa viestinnässään.

Vierailukeskus tarjoaa kumppaniyrityksille tukea 
kiertotalousviestintään ja viestintäkanavat ovat myös 
kumppaneiden käytettävissä. Ne voivat jakaa ajankohtaisia 
uutisia omasta toiminnastaan, etsiä yhteistyötahoja, kertoa 
jäsenyydestään verkostossa tai tiedottaa tutkimus- ja 
kehityshankkeistaan.

VIESTINTÄYHTEISTYÖ

YHTEISET TIEDOTTEET

TOIMITTAJALISTAT

VIRTUAALIYHTEISÖ



Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

RATKAISIJA

Topinpuiston asiantuntijatiimi räätälöi palvelun 
tapauskohtaisesti haasteen luonteen mukaan.
• Aseta kunnianhimoinen kiertotaloushaaste tai 

käynnistä kokonainen kehityshanke. 
• Kutsu keskuksen asiantuntijatiimi ja Topinpuiston 

verkosto ratkomaan kiertotalouspulmasi.

KUMPPANI

Kumppaniyritykset voivat hyödyntää vierailukeskuksen 
tiloja ja palveluita ympäri vuoden.
• Esittele yrityksesi toimintaa ja ratkaisuja galleria-tilassa.
• Osallistu verkoston toimintaan, tilaisuuksiin ja hankkeisiin.
• Tartu ensimmäisenä vierailukeskuksen isojen tapahtumien 

yhteistyömahdollisuuksiin.

KOKEILIJA

Yrityksille suunnattu palvelu tutustuttaa vierailijat 
kiertotalouden mahdollisuuksiin
• Tutustu kiertotalouteen vierailukeskuksen näyttelyiden 

ja kiertotalousdemojen sekä virtuaalisisällön avulla.
• Ota kaikki irti vierailusta ja tilaa asiantuntijoiltamme 

räätälöityjä tietoiskuja tai opettava työpajoilla.
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VIERAILIJA

Vierailijapassilla kiertotaloudesta kiinnostuneet 
pääsevät tutustumaan keskukseen ilmaiseksi.
• Ihaile vaihtuvia näyttelyitä, kokeile kiertotalousdemoja, 

sukella virtuaalisisältöihin ja osallistu yleisötapahtumiin.
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EDELLÄKÄVIJÄ

Kokonaispaketti räätälöidään aina asiakkaan tarpeen 
mukaan.
• Valjasta koko vierailukeskus ja Topinpuiston verkoston 

osaaminen käyttöösi.
• Etsi ja kehitä ennennäkemättömiä ratkaisuja ja tähtää 

kansainvälisesti korkea tason saavutuksiin.
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Vierailukeskuksen yksi keskeisimmistä tehtävistä on jakaa laaja-alaista 
ja yksityiskohtaista, mutta samaan aikaan helposti ymmärrettävää tietoa 
kiertotalouden eduista, mahdollisuuksista ja hidasteista.

• Opastusta sekä havainnollistavia ja kokemuksellisia sisältöjä
• Vaihtuvia näyttelyitä, käsinkosketeltavia kiertotalousdemoja sekä 

opettavaisia virtuaalisisältöjä
• Yleistietoa maailman tilasta sekä nykyisen kulutuksen ja 

yhteiskunnallisten toimintamallien epäkohdista ja muutostarpeista
• Puolueetonta informaatiota ja luotettavia tilastoja, jotka kertovat 

erilaisten tekojen vaikuttavuudesta
• Tietoa alueen toiminnasta ja keskuksen erilaisista palveluista

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

SISÄLTÖ
• Tutustuminen vierailu-

keskuksen toimintaan ja 
erilaisiin sisältöihin 

• Maksuton osallistuminen 
keskuksessa järjestettäviin 
yleisötapahtumiin

• Jätehuollon 
neuvontapalvelut

• Pajatoiminta (tuunaus, 
uudistaminen, korjaaminen, 
askartelu, …)

Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?

VIERAILIJA – TUTUSTU KIERTOTALOUDEN PERUSTEISIIN 



KOKEILIJA – KOE KIERTOTALOUS KÄYTÄNNÖSSÄ 

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

Vierailukeskuksessa kiertotalous herää eloon. Yritysvieraat pääsevät 
kokemaan kiertotalouden käytännössä: kuuntelemalla, katsomalla ja jopa 
kokeilemalla. Yleissivistävän tiedon lisäksi asiantuntijat avaavat yritysten 
kokemuksia ja kokeiluja sekä liiketoiminnallisia hyötyjä.

• Asiantuntijaopastus kiertotaloutta havainnollistaviin sisältöihin
• Yksityiskohtaisia esimerkkejä suljettuun kiertoon perustuvista 

toimintamalleista, verkostomaisesta yhteistyöstä ja 
liiketoimintahyödyistä eri aloilla

• Tutustuminen Topinpuiston yritysten ja keskuksen kumppaniverkostoon 
sekä toimijoiden erityisosaamiseen

SISÄLTÖ
• Opastava esittelykierros

galleria-tilan näyttelyihin, 
kiertotalousdemoihin sekä 
virtuaalisisältöihin 

• Asiantuntijatiimin toteuttama 
räätälöity tietoisku tai 
työpaja*

• Kumppaniverkoston jäsenten 
asiantuntijapuheenvuorot* 

Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?

* maksullinen lisäpalvelu



KUMPPANI – JATKUVIA HYÖTYJÄ YHTEISTYÖSTÄ

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

Vierailukeskuksessa kumppanit näkyvät ja kuuluvat. Vierailukeskus on 
yhteisö, jossa organisaatiot löytävät verkostoonsa parhaat partnerit ja 
etsivät ratkaisuja yhteistyössä.

• Ensiluokkainen tila päivittäisille kohtaamisille ja kokouksille, tiimityöhön 
sekä oman henkilöstön inspiroimiseen

• Aktiivinen yhteisö, jonka jäsenet jakavat tietoa ja tukevat muiden 
kumppaniyritysten toimintaa toisiaan täydentävällä erikoisosaamisella

• Jatkuvaa vuoropuhelua kuntien ja kaupunkien, päättäjien ja poliitikkojen 
sekä tietysti muiden yritysten ja asukkaiden kanssa

• Keskuksen asiantuntijatiimi koordinoi ja fasilitoi verkoston toimintaa 
sekä järjestää yhteisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi verkostoitumista, 
workshopeja ja koulutuksia

• Yritysten omaa viestintää täydentävää järjestelmällistä ja monipuolista 
sisällöntuotantoa kiertotalousaiheista, verkostoa koskettavista uutisista 
ja yritysten saavutuksista

• Yhteisiä kampanjoita ja isompia yksittäisiä ulostuloja

SISÄLTÖ
• 50 tunnin käyttöoikeus 

kokous- ja yhteiskehittämis-
tiloihin

• 1 iso yleisötapahtuma
• 10 tuntia asiantuntijatiimin 

palveluita
• Digitaalinen esittelyaineisto

galleriatilaan ja nettisivuille
• 5 erilaista sisältöä 

keskuksen viestintäkanaviin
• Logonäkyvyys keskuksen 

viestintämateriaaleissa
• Osallistuminen verkoston 

toimintaan
• Kumppanitunnus, joka viestii 

verkoston jäsenyydestä

Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?



Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?

VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

Vierailukeskuksessa kiertotalouden haasteet ratkaistaan laaja-alaisessa 
verkostossa. Jos sinulla on kiertotalousongelma, johon tarvitset 
ratkaisun, vastaus löytyy vierailukeskuksesta. Heti tai kohta. 

• Ainutlaatuinen pilotti- ja yhteistyöalusta edistyksellisten 
kiertotalousratkaisujen innovointiin

• Vetoapua ja räätälöityjä palveluita erilaisten kiertotalouden tutkimus- ja 
kehitysprojektien käynnistämiseen ja koordinointiin

• Mahdollisuus valjastaa keskuksen asiantuntijatiimi sekä koko 
kumppaniverkoston monialainen osaaminen oman yrityksen tueksi

• Suunnittelu- ja fasilitointipalvelut yksittäisten työpajojen järjestämisestä 
jopa kokonaisten kiihdytysohjelmien ja kilpailujen toteuttamiseen

• Inspiroiva tila, ensiluokkaiset välineet sekä mahdollistava ympäristö

SISÄLTÖ
• Täysi käyttöoikeus kaikkiin 

keskuksen tiloihin
• Suunnitteluapu kehitys-

hankkeen, työpajojen tai 
yhteiskehittämisen 
toteutukseen

• Tilaisuuksien fasilitointi
• Asiantuntijatiimi mukana 

ongelmanratkaisussa 
• Verkoston osallistaminen
• Markkinointi- ja 

viestintätuki

RATKAISIJA – HAASTA JA KEHITÄ KIERTOTALOUTTA



VIERAILUKESKUKSEN 
PALVELUPAKETIT

Oletko päättänyt ratkoa ihmiskunnan ja ympäristön kohtaamat haasteet 
kunnianhimoisesti ja innovatiivisesti? Vierailukeskuksessa kunnian-
himoisimmatkin kiertotaloushankkeet tulevat todeksi ja löytävät 
ainutlaatuisen kasvualustan. 

• Asiantuntijatiimin ja keskuksen kumppaniverkoston huippuosaajien 
täysi tuki merkittävien kiertotalousratkaisujen ennakkoluulottomaan 
kehittämiseen 

• Valmiita toimintatapoja innovointiin, yhteiskehittämiseen ja jopa 
kiertotaloustoiminnan auditointiin 

• Sparrauspalvelu ratkaisujen koeponnistamiseen jatkokehitykseen
• Monipuoliset markkinointi- ja viestintäpalvelut
• Ainutlaatuinen, vapaasti muunneltava tapahtumapaikka 

tuotelanseerausten ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen

SISÄLTÖ
• Täysi käyttöoikeus kaikkiin 

keskuksen tiloihin
• Sisällön ja konseptin 

suunnitteluapu
• Tilaisuuden fasilitointi
• Asiantuntijatiimi apuna 

ongelmanratkaisussa
• Verkoston osallistaminen
• Tapahtumatuotannon

kattavat palvelut
• Markkinointi- ja 

viestintätuki
• Tarjoilut

Viisi tapaa kokea kiertotalous. Mitä haluat saada aikaan?

EDELLÄKÄVIJÄ – UUDISTA JA MULLISTA KIERTOTALOUDELLA



VIERAILUKESKUS
TEHOKASTA AJANKÄYTTÖÄ

Turku Science Park                  10 min

Smart Chemistry Park            15 min

Vierailukeskukseen pääsee nopeasti ja kätevästi bussilla, 
kaupunkipyörällä tai omalla autolla. Opasteet ottavat tulijat 
vastaan hyvissä ajoin ja ohjaavat heidät turvallisesti perille.

Vierailukeskus sijaitsee noin 8 kilometrin eli alle 20 minuutin 
matkan päässä Turun keskustasta.

Hub Turku                               10 min

SparkUp Turku                         10 min

Turun keskusta             18 min

Vierailukeskus Joki                 10 min

Lentoasema                      7 min

Helsinki                   1 h 50 min

Bussit 14, 15, 22

Satama                             20 min

Rautatieasema               10 min

Linja-autoasema            10 min

Salo                                35 min

Yliopistot                                 10 min

Ammattikorkeakoulu            13 min



www.topinpuisto.fi @topinpuisto Topinpuisto


	Dia numero 1
	Dia numero 2
	VIERAILUKESKUKSESSA KIERTOTALOUS �HERÄÄ ELOON!
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUT
	VIERAILUKESKUKSEN �TILAT JA TOIMINNOT
	VIERAILUKESKUS �NÄKYY JA KUULUU
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUKSEN �PALVELUPAKETIT
	VIERAILUKESKUS�TEHOKASTA AJANKÄYTTÖÄ
	Dia numero 14

