Topinpuiston sparrauspalvelu
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Kokeilun taustalla on idea rakentaa
kiertotalouskeskus ja -verkosto
Topinpuistolle sparrauspalvelu, jossa
yritykset saavat tukea
kiertotaloudenmukaisessa
liiketoiminnassa. Kokeilulla haluttiin
testata, toimiiko hankkeessa
suunniteltu sparrausmalli eli voiko
sen avulla tukea yrityksiä
kiertotalouden mukaisessa
liiketoiminnassa.
Kokeilu tehtiin keväällä 2019.
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TOTEUTUS

YHTEISTYÖ

Miten kokeilu toteutettiin askel askeleelta?

Oliko kokeilussa yhteistyötahoja? Mikä oli
kaupungin rooli?

TAUSTA JA TAVOITE
Mihin kokeilulla pyrittiin?
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Aluksi hankkeen tiimin kesken
hahmoteltiin mahdollinen
sparrauspalvelun toimintamalli.
Tämän jälkeen kilpailutettiin mallin
testausta varten konsultti, joka
• kehitti suunnitelmia eteenpäin
• suunnitteli testauksen vaiheet.
Sparrauspalvelun testauksen teki
MuotoMyrsky Oy. Konsultti valikoi
sparrauksessa käytettävät työkalut ja
menetelmät.
Sparrauspalvelun kokeilut pidettiin
neljän erityyppisen yrityksen kanssa.
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Kokeilussa tehtiin tiivistä yhteistyötä
konsultin ja hanketiimin kesken.
Sparrauspalvelun kokeiluyrityksiksi
valikoituivat Pumpa Design Oy,
Ramirent, Ekopartnerit ja
vaatevuokraamo Walk in Glow out.

Millaiset ennakoidut vaikutukset kokeilulla oli?

Sparrauspalvelua suunniteltaessa uskottiin
konsulttivetoisen ja yrityskohtaisen
sparrauspalvelun tukevan yritysten
kiertotaloudenmukaista liiketoimintaa.
Uskoimme, että erilaiset työtavat, kuten
konsultin tekemä alkukartoitus ja eri
vaiheissa toteutettavat työpajat
asiantuntijoineen, voivat tukea yrityksiä
kehittämään toimintaansa kohti
kiertotaloutta tai vahvistamaan jo olemassa
olevaa toimintaa.
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Mitä mitattiin? Mitä muuttujia kokeilussa
oli?

Kokeilussa testattiin, voidaanko
yrityksiä tukea hankkeessa
suunnitellulla sparrausmallilla ja
tukevatko palvelumuotoilun
työkalut yrityksiä.

Lisäksi yritysten
kehittämistyöpajoihin kutsuttiin alan
asiantuntijoita Topinpuiston
verkostosta tai verkoston
ulkopuolelta.

6

ENNUSTE

MUUTTUJAT
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LOPPUTULOS
Oliko kokeilu onnistunut? Tuottiko se
tietoa ratkaisun toimivuudesta?

Kokeilu onnistui erittäin hyvin.
Sparrauspalvelusta saatiin
kehitettyä toimiva malli, joka
voidaan ottaa osaksi
Topinpuiston tarjontaa.
Myös pilotoitavien yritysten
sparraukset onnistuivat ja
yritykset olivat tyytyväisiä
kehitykseen.

PÄÄTELMÄT
Mitä saatiin selville? Olivatko tulokset luotettavia ja
todenmukaisia?

Sparrauspalvelu toimii hyvänä mentorointiväylänä
yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa
kohti kiertotaloutta.
Hankkeen suunnittelemaa mallia hiottiin kokeilun
aikana niin, että sen aikana kartoitetaan
kiertotalouden mahdollisuudet ja valitaan
edistettäväksi yksi polku. Yritys voi edetä myös
muiden tunnistettujen mahdollisuuksien jälkeen
itsenäisesti, tai ostaa lisää sparrausta.
Sparrauksen lyhyt aikajänne ei mahdollistanut
kiertotalouden uusien tuotteiden ja palvelujen
liiketoiminnallisen kannattavuuden mittaamista.
Dokumentoinnin pohja: tryout.turkuamk.fi

