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1. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Topinpuiston kiertotalouskeskus
2. Topinpuiston ilmastopolku
3. Mitä oppeja yritysalueet, kiertotalouskeskukset ja verkostot ovat 

saaneet hankkeen aikana?



18 omistajakuntaa 
(Uusikaupunki osakkaaksi 1.1.2022)

439 000 asukasta

40 000 vapaa-ajanasuntoa

100-150 työntekijää

28 M€ liikevaihto



Mikä Topinpuisto?

Turun Topinpuisto on kehittyvä ja sijainniltaan 
erinomainen kiertotalouskeskus.
Alue muodostuu kiertotalouden materiaali-, 
vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä 
uusien palvelujen kehittämisen ympärille.

Topinpuisto on myös vahva kiertotalouden 
yhteistyöverkosto ja tunnettu brändi.

Verkostoon kuuluu erilaisia kiertotalouden 
osaajia, yrityksiä, korkeakouluja ja julkisia 
toimijoita.

Topinpuisto on yksi Lounais-Suomen 
Jätehuollon kiertotalouden kärkihankkeista. 
LSJH on toiminut Topinpuiston veturiyrityksenä 
jo usean vuoden ajan.





Topinpuiston kiertotalouskeskuksen asemakaava

• Asemakaava tullut voimaan 20.3.2021

• Ote asemakaavaselostuksesta: ”Topinojan 
kiertotalouspuiston asemakaava ja 
asemakaavanmuutos mahdollistaa 
alueella jätehuolto- ja 
kiertotaloustoiminnan jatkamisen sekä 
erityisesti sen kehittämisen. Siten 
kaavahanke omaa suurta 
yhteiskunnallista merkitystä Varsinais-
Suomen alueella.”
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Yleissuunnittelulla liikkeelle



• Ensisijaisen tärkeää on hyvän ja toimivan peruspalvelun 
rakentaminen lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

 Alue tarjoaa sujuvat palvelut jätteiden vastaanotolle ja 
samalla viestii ja kouluttaa kansalaisia kiertotalouden 
merkityksestä

• Topinpuiston strategian ja arvojen tulee näkyä kävijälle ja 
työntekijälle alueen ulkoasussa ja julkisivuissa, palvelun ja välitetyn 
tiedon laadussa ja sisällössä, alueen suunnittelussa ja valituissa 
ratkaisuissa.

 Alue on kiinnostava ja viihtyisä paikka käydä asioimassa, 
töissä, oppimassa ja kokemassa 

• Uusien toimintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa: 
 noudatetaan kestävän ja vähähiilisen kiertotalouden 

periaatteita
 huomioidaan ratkaisujen koko elinkaari
 mahdollistetaan muuntojoustavuus
 edistetään alueen biodiversiteettiä
 näytetään esimerkkiä kansallisesti sekä kansainvälisesti.

Ydintavoitteet toteutukselle





• Poistotekstiilin jalostuslaitos
mahdollistaa kotitalouksien
poistotekstiilien kierrätyksen ja 
uudelleenkäytön Suomessa

• Asukkailta kerätyt 
poistotekstiilit avataan 
kierrätyskuiduksi, jota 
käytetään uusien tuotteiden 
raaka-aineena

• Poistotekstiilin keräykselle ja 
lajittelulle luodaan yhtenäinen 
valtakunnallinen toimintamalli

• Kapasiteetti 15 000 t/a.
• Jalostusta pilotoidaan tällä

hetkellä Paimiossa
• https://poistotekstiili.lsjh.fi/

Poistotekstiilin
jalostuslaitos



Topinpuiston ilmastopolku
Topinpuiston kiertotalouskeskukselle rakennettiin ilmastopolku osana 6Aika: ILPO-
hanketta. Ilmastopolkutyössä tunnistettiin alueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä 
arvioitiin keinoja päästöjen vähentämiseen. Työn toteutti Afry Finland Oy kevään 2021 
aikana. 

• Ilmastopolkuun valittiin merkittävimmät ja toteutuskelpoisimmat toimenpiteet, 
jotka vievät Topinpuistoa kohti ilmastopositiivista Yritysaluetta

• Ilmastopolulla tuetaan myös Turun kaupungin ilmastotavoitetta olla hiilineutraali 
vuoteen 2029 mennessä

• https://www.topinpuisto.fi/uutinen/topinpuistolle-rakennettiin-alueen-
ilmastotyota-ohjaava-ilmastopolku/

Ilmastopolun rakentamiseen osallistuivat seuraavat Topinpuiston yritykset:



Mikä on ollut sujuvaa?

Lupaprosessit edenneet viranomaisten kanssa hyvin

 Lupaprosessi on sujuva, kun se on saatu alkuun

Koetoimintalupamenettely on selkeä

Toiminnnan ennakoitavuus soveltuu hyvin hankemaailman
nopeisiin käänteisiin

Julkiset hankinnat
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Mikä on ollut haastavaa?

 Ennakkoneuvottelut viranomaisten kanssa ennen 
varsinaista lupaprosessia vieneet ajoittain paljon aikaa

 Mitä voidaan tehdä olemassa olevalla 
ympäristöluvalla ja mihin tarvitaan 
koetoimintalupa? Kenelle koetoimintailmoitus 
osoitetaan (AVI/kaupunki)?

 Huonoimmassa tapauksessa 
koetoimintasuunnitelma jouduttu hylkäämään 
aikataulujen venymisen vuoksi
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Vinkkejä ja pohdintaa tulevaisuuteen
• Kiertotalouskeskusten luvittaminen

• Yksi iso lupa vai usea pienempi lupa eri toiminnoille tai jotain siltä väliltä kokonaisuuden
ympäristövaikutukset huomioiden

• Koetoimintojen ja pilottien huomioiminen uudessa ympäristöluvassa

• Luvanhaltija/toiminnanharjoittaja?

• Toisaalta yrityksen kannalta helppoa, jos infra ja luvat ovat valmiina
kiertotalouskeskuksen operaattorin toimesta

• Toiminnanharjoittajan vastuut ja velvollisuudet määriteltävä erittäin tarkasti (mm.
vesienhallinta, tarkkailut, poikkeustilanteet, mahdolliset haitat, yms.)



@Topinpuisto
www.topinpuisto.fi


