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Keskiössä asukkaat, ympäristö ja työyhteisö 

• Yhdyskuntajätehuollon järjestäminen 17 osakaskunnan 
puolesta

• Asukkaita 417 000, 

(vakituisia asuinkiinteistöjä noin 94 200, 

vapaa-ajan kiinteistöjä noin 35 800)

• Liikevaihto noin 28 M€

LSJH:n konserniyhtiöt
• Osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy
• Mankala-yhtiö Lounavoima Oy
• Tytäryhtiö Kiertomaa Oy

Asukkaiden oma jäteyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
(LSJH)



Topinpuiston kiertotalouskeskus

• Lounais-Suomen Jätehuolto Oy; jätekeskustoiminnot ja lajitteluasema

• Gasum Oy; Turun biokaasulaitos, nesteytetyn biokaasun tuotanto ja 
orgaanisten ravinteiden kierrätys 

• Ekopartnerit Turku Oy; elinkeinoelämän jätteiden hyödyntäminen ja 
vaarallisten jätteiden vastaanotto

• Kuusakoski Oy; metallijätteiden kierrätys

• Kaivoasema Oy; nestemäisten kaivojätteiden käsittely

29.8.20193





Topinpuisto on kansainvälisesti 
kiinnostava, kiertotaloutta 
edistävä osaajien verkosto ja 
oppimisympäristö. Topinpuisto 
tarkoittaa sekä aluetta että 
verkostoa.

• Topinpuistolla tarkoitetaan fyysistä 
kiertotalouskeskusta sekä toimintaan 
kytköksissä olevaa osaajien ja yritysten 
verkostoa

• Topinpuiston alue muodostuu keskeisten 
materiaali-, vesi- ja energiavirtojen 
hyödyntämisen sekä uusien palvelujen 
kehittämisen ympärille

• Topinpuiston osaajien verkostoon kuuluu 
erilaisia kierto- ja energiatalouden toimijoita, 
startup-yrityksiä, tutkimustahoja sekä julkisia 
toimijoita 

• Verkoston toimijoiden ideoista ja hankkeista 
voi yhdessä tai erikseen syntyä uusia kokeiluja 
sekä kiertotalouden liiketoimintaa

Topinpuiston kiertotalouskeskus



Poistotekstiilin jalostuslaitos 
2025 vaiheittainen investointi 2-
5-20 M€

• Pilottilaitos rakenteilla Turkuun

• Kustannustehokkuus ja laadukkaat 

lopputuotteet uuden tunnistusteknologian 

ja robotiikan avulla. 

• Lähtökohtana valtakunnallisesti kattava 

jätelaitosten keräysverkosto ja pohjoismainen 

yhteistyö 

• Tavoitteena Suomen ja Itämeren aluetta 

palveleva täyden mittakaavan laitos

• tehdasrakennus jossa 6 -10 avauslinjaa 

• käsittelykapasiteetti 50 000- 100 000 t/a



Käytännön toimia 

• 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset –hanke 2017 - 2019

• Kotisivut, esitteet, some, videot muu markkinointimateriaali 2017 -

• Vierailukeskustoiminnan pilotointi Vierailukeskus Kahmarissa 2017 -

• Verkoston yhteiset Topinpuisto-päivät 2krt vuodessa 2018

• Topinpuiston yhteinen strategia 2018

• Kiertotalouden vierailukeskuksen tarvekartoitus 2019

• Alueen liikennöintisuunnitelma ja yhtenäiset opasteet 2019

• Topinpuiston toiminta- ja viestintäsuunnitelman laadinta 2019
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Toimintamallista 
päättäminen

Operaattorin 
palkkaus

Jäte- ja 

materiaalivirtojen 

visualisointi

Ideoiden hankkeistus

Viestintä ja 

brändinvahvistaminen

Web kamerat 

Topinpuisto –

Lounavoima

Vierailutoiminnan 

tuotteistaminen
Topinpuiston 

kiertoajelut

Kokeilut ja pilotit 

yrityksille ja 

opiskelijoille

Verkoston säännöt

Oppimisympäristö

Materiaalikirjaston 

kehittäminen

Kiertotaloden neuvonta

Kiertotalouden 

tarinallistaminen

Kiertotalouden 

oppimateriaalit

Verkoston tilojen ja 

kenttien kartoittaminen

Verkoston yhteiset 

koulutukset

- Johtaminen

- Lainsäädäntö

- Viestintä

Topinpuiston 

asemakaava 

lainvoimaiseksi

Topinpuiston 

virtuaalikierros

Paikallinen vierailukeskusten 

verkosto

Verkoston toimijoiden  

vakiinnuttaminen osaksi kokeiluja 

ja pilotteja

- asiantuntijat

- yritykset

- kaupunkilaiset

InnovaatiopalkinnotKiertotalouden innovointi - tilaisuudet

Kiertotalouden vierailukeskuksen 
arkkitehtikilpailu ja suunnittelu

Poistotekstiilin 
pilottilinjasto käynnistyy

Kiertotaloustiedon tuottaminen

Lähivuosien tehtävälista

Uusi lajitteluasema



LSJH ja Lounavoima 
julkaisivat vappuaattona 
yhteistyökumppaneiden
sa kanssa kolme 
kehityshanketta:
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• GASUM biokaasun 
tuottaminen 
polttokelpoisesta jätteestä

• QHEAT laitoksen 
kesäaikana tuottaman 
lämmön varastoiminen 

• QVIDJA KRAFT jätteen 
käsittelyssä syntyvien 
kasvihuonekaasupäästöjen 
hyödyntäminen 
biometaanin tuotannossa



www.topinpuisto.fi @topinpuisto Topinpuisto

jyri.metsanranta@lsjh.fi   |   +358 44 727 6850


