
BASTU-työpaja / Leijonanluola 25.10.2016, Logomo, Byrå 
Aihe: Topinpuiston kehittäminen 
 
Päivi Rytsän tervetulosanat, Logomon esittely. 
Timo Ketosen lyhyt esittely, mm. Aboa Advest sijoittanut kolmeen yritykseen, jotka toimivat 
Logomossa. 
Keijo Koskisen lyhyt alustus, mistä Bastussa on kyse, Leijonanluola-konseptin esittely, sekä lyhyesti 
Topinpuiston ideasta.  
 
Topinpuisto: Jyri Metsänranta ja Sini Ilmonen Lounais-Suomen Jätehuolto LSJH Oy 
Telaketju: Henna Knuutila TuAMK 
 
Jyri: 
Hankkeen taustasta, eli tarkoituksena toimia kiertotalouden alustana ja mahd. löytää uusia 
kierrätysratkaisuja, nostaa kierrätysastetta sekä mahd. tehdä kauppaa ulkomaillekin. Tarkoituksena 
on löytää uusia yhteistyökumppaneita uusien ratkaisujen löytämisessä. Turku hyvä Topinpuiston 
sijaintina. LSJH:n lisäksi Ekopartnerit, Rudus, Kuntec ym. toimivat Topinojan asemakaava-alueella. 
Uudella alueella 25ha, uusi asemakaavaprosessi käynnissä. Kun kaavoitus kunnossa, AVI/ELY:n 
kanssa luvitusasiat kuntoon.  
 
Sini: 
Tämä meidän näkemys Topinpuistosta, mutta lopullinen visio muodostuu yhdessä 
yhteistyökumppaneiden kanssa. 

1. Topinojalle rakennettava Topinpuisto 
2. Toimijaverkosto 
3. Virtuaalinen Topinpuisto 

 
LSJH haluaa lisäksi vierailukeskuksen Topinpuiston yhteyteen, alue toimisi ns. näyteikkunana. Voisi 
toimia yhdessä Turku Science Parkin johtaman Turun vierailukeskuksen osana. (Valmisteilla 
Kupittaan tiede- ja campusalueelle.) Pajatoimintaa ja kierrätysterminaali, virtuaalinen ostospaikka.  
Luvat ja kaava mahdollistavat pilotoinnin, kuten tekstiilien kanssa on nyt tehty. Yhteistä viestintää 
yritysten kesken, myös oppilaitosyhteistyötä. Eri ekopuistojen kanssa tehdään yhteistyötä ympäri 
Suomen. 3. sektori voisi toimia Topinpuiston alueella, mm. näyttely- ja kokoustiloja. Virtuaalinen 
Topinpuisto aukesi juuri http://www.topinpuisto.fi 
 
Haasteet: Kiertotalous hyvin laaja kenttä ja uusi toimiala, vakiintumattomat käytännöt 
Mahdollisuudet: Uutta liiketoimintaa, yhdyskuntajätteen kierrätysmahdollisuuden paraneminen 
 
Mitä tarvitaan? 
Yhteinen tahtotila, luvat kuntoon, yhteistä viestintää, rahoituksen parantuminen (hanke- ja 
yksityistä rahoitusta) 
 
Henna: 
Tekstiili 2.0 on TuAMK:n poistotekstiilipilotti, jonka tarkoituksen on kokeilla, miten poistotekstiiliä 
voisi hyödyntää tulevaisuudessa (keräys, lajittelu, hyödyntäminen). Suomessa tuotetaan n. 70 
milj.kg/vuosi poistotekstiiliä Suomessa. Poistotekstiileissä useita eri materiaaleja, joita voi 
hyödyntää eri tavoin. Hankkeessa ei haluta viedä tekstiiliä suoraan kehitysmaihin, vaan tarkoitus 

http://www.topinpuisto.fi/


lajitella ja hyödyntää materiaali Suomessa. Vain pieni osa on kuitenkin pystytty hyödyntämään. 
Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousisi jopa 5%, mikäli tekstiilijäte erilliskerättäisiin. Yli 8 
milj.kg/vuosi kerätty hyväntekeväisyysjärjestöjen puitteissa.  
Telaketju – tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju: prosessi, joka kuvaa, miten tekstiilit voisi 
parhaiten kerätä, lajitella sekä hyödyntää eri toimijoiden voimin. Nämä toimijat on nyt tunnistettu 
ketjussa. Lajittelu hyvin tärkeää, tarvitaan käsipareja sekä koneita, kustannustehokkuus tärkeää. 
Hyödyntäminen ja lopputuotteiden ideointi myös tärkeää. Telaketjun toimintaprosessin 
toteuttamisessa Topinpuistolla voisi olla suuri rooli. Turun AMK vetäytyy nyt ko. Tekstiilihankkeesta 
ja sen fasilitoinnista, ja antaa idean nyt yrityksille ja muille toimijoille. 
 
Yleisökysymys: 
Miten tekstiilikeräystä on promottu? 
 
Henna: 
Jätekeskukset ottavat vastaan kierrätystekstiilejä, mutta Tekstiili 2.0 –hankkeen tiimoilta ei olla 
mainostettu keräystä liiaksi, koska lumpun hyödynnettävyys yhä kesken. Ensin pitää saada tarpeeksi 
hyvin lajittelu- sekä hyödynnettävyysprosessit kuntoon, jotta lumppua kannattaa kerätä laajemmin. 
 
Raatiin kuuluvat asiantuntijat 
 
Timo Ketonen Aboa Advest, startup investor 
Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park/Smart Chemistry Park, liiketoiminnan kehityspäällikkö 
Petri Hiltunen V-S ELY-keskus, ylitarkastaja 
Sassu Saarinen Innovation evangelist 
Asko Hänninen Envor Group/Järkivihreä Forssan seutu, tj 
 
Raati avaa keskustelun Huom! Kunkin raatilaisen kaikki kysymykset ja ajatukset kirjattu yhteen, 
LSJH:n/TuAMK:n (Jyri, Sini, Henna) vastaukset ja kommentit niiden alla. 
 
Fröberg-Niemi:  
Miten pitkälle kannattaa lähteä jalostamaan tekstiilijakeita, mikäli hyödynnettävyys vähäistä? 
Tuleeko Topinpuistolle yrityskontakteja? 
Jos julkinen taho on maksaja, pitää löytyä yhteiskäyttöä laitteiden ym. kanssa. Pilottilaitteet aina 
kalliita, ja eivät ole liiketoimintaa. 
Jätejakeita tuottavia firmoja myös mukaan. 
 
Jyri: 
Pyritään kierrättämään järkevästi. 
 
Sini: 
Jos hyödyntäjiä löytyy, niin silloin pystytään tekemään testimielessä. 
Tekstiilin kautta tulee yrityskontakteja. 
 
Hiltunen: 
Yleisesti positiivista palautetta Topinpuiston idealle. Oletteko miettineet hyödynnettävyyttä laajasti 
tekstiilien lisäksi? 



Tarkoitus olla näyteikkuna, joten alueen ulkoista profiilia tulisi nostaa, mm. hajuista tullut valituksia. 
Nämä asiat pitää olla kunnossa, mikäli haluaa menestyä (mm. ruokahävikkiravintolaa kaavailtu 
alueelle).  
 
Jyri: Mm. PVC-muovit, huonekalujen nostaminen energiajakeesta hyödynnettäväksi. 
 
Ketonen: 
Miten tuottajavastuu toimisi tekstiilien kierrätyksessä? 
Oletteko tehneet codesignia, eli ideoineet yhteistyössä asiakkaiden kanssa? 
 
Henna: 
Tällä hetkellä Suomessa ollaan sitä mieltä, että tekstiilien tuottajavastuuta ei ole tulossa, Ranskassa 
on vapaaehtoinen tuottajavastuu.  
Tekstiileissä ideointia ollaan tehty yhdessä asiakkaiden ja opiskelijoidenkin kanssa (hackaton ym.). 
 
Jyri: 
Jatkossa tarkoitus lisätä codesignia ja hyödyntää palvelumuotoilijoita. 
 
Sini: 
TuAMK:ssa on paljon palvelumuotoilun opiskelijoita. 
 
Hänninen: 
Regulaatio- ja poliittinen riski. Kaikki, mitä liittyy Topinpuistoon ja Telaketjuunkin, pitäisi katsoa 
laajemmassa mittakaavassa, pitäisi katsoa vähintään valtakunnan tasolla tai globaalisti. Pitää luoda 
kansainvälinen konsepti. Suomessa on liian pienet markkinat. 
Topinpuistossa materiaali ja energia kiertävät, tarvitaan lisää energiahyödyntäjiä (15 MW:n 
lisäpotentiaali?) Gasumin lisäksi.  
Forssassa kierrätyspuistoalue lähti kunnan jätehuoltofirman kautta, tutkimus tulossa tähän liittyen. 
 
Sini: 
Tämän vuoksi kyseessä pilottikokeilu. Ruotsissa tai muuallakaan ei ole mm. tekstiiliongelmaa 
ratkaistu. 
 
Henna: 
Yrityksillä, jotka mukana Telaketjussa, on kansainvälistymisen potentiaali, kuten ZenRobotics.  
 
Jyri: 
Gasum tosiaan ainut tällä hetkellä. Topinojalla vanhaa kaatopaikkaa, jota voisi hyödyntää sähkönä 
ja lämpönä. Missään nimessä ei ole tarkoitus polttaa materiaalihyödyntämiseen kelpaavaa 
materiaalia. 
 
Saarinen: 
Onko jokaiselle tekstiilijakeelle olemassa teknologia? Vai puuttuuko iso osa teknologioista? 
Tarviteeko kaikkia edes erottaa? 
Kuka koordinoi TuAMK:n jälkeen? 
Riittääkö polttokelpoista jätettä Salon uuteen polttolaitokseen, kun uudet kierrätysmääräykset 
astuvat voimaan? 



Nauvoon oli suunniteltu biojätettä hyödyntävä laitos, mutta alustan tarjoajaa ei löytynyt. 
Vuonna 2006 esteinä oli se, että kukaan ei omistanut bisnesideaa. Arvoketjun luojan tulisi olla 
omistaja. 
 
Jyri: 
Ratkaisuja polttolaitokseen liittyen odotetaan KHO:sta ehkä vielä tänä vuonna. Kyllä laitos on 
mitoitettu jätemäärän mukaan. 
 
Henna:  
Sekoitteet vaikeimpia, puuvilla helpoin. Neulosmateriaalille ja synteettisille löytyy teknologia. 
Telaketjun osat vielä kehitysasteella. Kuitenkin Suomesta löytyisi jokaiselle materiaalille oma 
toimija. 
Koordinointivastuun tulisi olla yritysryppäällä LSJH:n lisäksi, TuAMK ei voi jatkaa koordinointia.  
 
Yleisö mukaan keskusteluun 
 
Keijo: 
Missä haluaisitte eniten vetoapua? 
Voisiko Forssan esimerkistä ottaa oppia? 
 
Sini: 
Mitään ei kannata lähteä rakentamaan ilman yritysten omaa kiinnostusta ja panosta. LSJH toimii 
alustana ja kehittäjänä yhteistyössä yritysten kanssa. 
 
Jyri: 
Toki Forssan mallista voi ottaa oppia. 
 
Antti, L&T:  
Arvostan suuresti työtä, jota olette tehneet asian tiimoilta. 
Tekstiilijäte kuuluu tällä hetkellä kunnan jätehuoltoyritykselle, tai joku toimija voisi tehdä 
sopimuksen kunnan jätehuoltofirman kanssa. Pitäisi myös laskea, onko kannattavaa erilliskerätä, 
lajitella ja hyödyntää tekstiiliä. Jos L&T näkisi tässä businesscasen, niin olisimme jo mukana tässä. 
 
Jyri: 
Näemme LSJH:n roolin alustan tarjoajana ja ratkaisujen luojana. 
 
Mari, Gaia Consulting: 
Kuka on omistaja ja mistä rahaa, jotta intressiä lähteä mukaan? 
 
Jyri: 
Rahoitus ratkeaa myöhemmin, esim. käyttöoikeusmaksujen kautta. Vielä ei tarkkaa mallia tähän. 
 
Sini: 
Myös Topinojalta varattavissa tiloissa - jotka suunnitteilla - käyttöoikeussyteemi. 
 
Timo: 



Esim. paperiteollisuutta kiinnosti paperinkierrätys. Pitäisi löytää myös yksityistä rahaa, 
businessklusteri. Enemmän huolissaan businessmallista, ei rahan saannista. 
 
Keijo: 
Miten ollaan tehty yhteistyötä Suomen tasolla? 
 
Sini: 
Mm. 6.Aika –partnereiden kanssa tehty yhteistyötä. 
 
Autonrenkaiden kierrättäjä / Oili Jalonen: 
Olisiko Topinpuisto oikea paikka meille? Tarvetta 10ha:lle. 
 
Sini: 
Kyllä, tervetuloa! 
 
Saarinen: 
Jos virrat pieniä, ansaintalogiikka kumpuaa erilaisten teknologioiden kehittämisestä. Siten eri 
toimijat voivat olla yhteistyössä mukana. 
 
Hänninen: 
Perusliiketoiminta Topinpuistossa perustuu logistiseen toimintaan. 
 
Jyri: 
Topinpuiston yhteydessä pitäisi puhua muustakin kuin yhdyskuntajätteestä, eli yritysten jätteestä. 
 
Aleksi, V-S-liitto: 
Mitä potentiaalia alueella on? Miten yrityksiä tavoittaa? Korkeakoulu-yritysyhteistyö hyvä, Tori.fi –
tyyppinen alusta voisi myös toimia.  
 
Mari: 
Onko mietitty sosiaalista puolta/mikä sosiaalinen merkitys Topinpuistolla olisi? 
 
Sini: 
On mietitty. Esim. Lahdessa kumppanuussopimuksilla luotu sosiaalista merkitystä, purkavat 
huonekaluja. Myös tekstiilinlajitteluun tarvitaan käsipareja, varsinkin esilajitteluun. 
 
Martin, konsultti: 
Saksassa ja Hollannissa malli pohjautunut yritysten energeettiseen malliin. Jyväskylässä 
rakennetaan matalalämpöverkko yritysten kesken.  
 
Satu Lummevuo, SiroIC: 
Koko juttu voisi saada boostia, jos kierrättäminen tehdään kiinnostavaksi kuluttajille. Vierailukeskus 
ym. alueella siksi tärkeää. Idea ihmisille konkreettiseksi. 
 
Keijo: 
Tämä tarkoituskin Topinpuistossa. 
 



Yhteenveto, Keijo: 
Raati peräänkuulutti liiketoimintamallia. 
 
Veijo Komulainen Team Finland, New York, Counsellor of trade, MFA 
Läpi kasvun lasikaton –kirjan julkistus 26.10.2016 
 
Työskennellyt monissa, suurissa firmoissa (Kone, Fortum ym.), joista oppinut mm. 
monikulttuurisuutta. Johtamisen johtaminen lähellä sydäntä. Tällä hetkellä valtion leivissä New 
Yorkissa, jossa koittaa viedä suomalaisten yritysten osaamista maailmalle.  
 
Miksi kasvu pysähtyy? 
Kasvuun tarvitaan halua ja kykyä 
Kun kyky loppuu, loppuu halukin 
Tarvitaan pk-yritykselle suunta, sanoi Matti Alahuhta/EK vastikään 
Suuntaan ja kykyyn tarvitaan johtamista 
 
Kasvukipujen ja lasikaton yksinkertainen selitys 

- toiminnan monimuotoisuus, organisaation kyvykkyys -> kyvykkyysvaje 
- kasvu hidastuu, kun toiminnan monimuotoisuus ylittää organisaation kyvykkyyden 

 
Organisaation kyvykkyys ja yksilöiden kompetenssit 
Yritysten kasvu tapahtuu vaiheittain 
 
Lisää aiheesta, kt. Komulaisen esitys! 
 
 
 


