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PAIKKA
Asiakaslähtöisyyden kautta 
kohtaamisia ja uusia 
kiertotalouden innovaatioita

VERKOSTO JA ARVOT
Aktiivinen, vastuullinen ja osaava verkosto

OSAAMINEN
Oppimisen ja kokeilujen kautta uutta 
kiertotalouden osaamista

Mikä on Topinpuisto

Topinpuisto on poikkeuksellisen 
hyvä ja kansainvälisesti kiinnostava 
kiertotalouskeskus ja 
asiantuntijoiden verkosto.
Topinpuisto mahdollistaa 
uudenlaisen, kiertotalouteen 
pohjautuvan liiketoiminnan ja 
ratkaisujen kokeilut ja kehittämisen.

Topinpuiston kiertotalouskeskus 
Turun Orikedolla muodostuu 
kiertotalouden materiaali-, vesi- ja 
energiavirtojen hyödyntämisen sekä 
uusien palvelujen kehittämisen 
ympärille. 



Topinpuiston toimijoita yhdistävät samat 
arvot ja visio: 

• Topinpuiston verkosto toimii 
vastuullisesti, ympäristöä kunnioittaen ja 
viestii menestyksestä yhdessä.

• Topinpuisto tuo yhteen kiertotalouden 
osaamisen ja mahdollistaa toimijoilleen 
kestävän kasvun. 

• Yhteistyö on tarvelähtöistä ja avointa. 

Kiertotalouden arvot



Topinpuisto on fyysisen alueen lisäksi lukuisten 
yritysten ja tutkimuslaitosten verkosto, joka 
linkittyy osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä. 

Topinpuiston verkostoon kuuluu kiertotalouden 
osaajia, yrityksiä, startup-yrityksiä, korkeakouluja 
ja julkisia toimijoita.
Topinpuisto järjestää kumppaneilleen yhteisiä 
koulutuksia, teemapäiviä ja opintomatkoja sekä 
tarjoaa yhteistä vastuullista viestintää.
Topinpuiston kumppanina pääsee osalliseksi 
seudullisten ja valtakunnallisten kiertotaloutta 
edistävien verkostojen toimintaan. 

Verkosto



Topinpuiston alueella toimii 6 yritystä 
Topinpuiston verkostossa 22 toimijaa

Jätejakeet 88 kpl

Alueella liikkuu noin 850 ajoneuvoa arkipäivisin

Vierailukeskus Kahmarissa, jossa kävi 3500 
vierasta 
yli 20 maasta vuonna 2018.

Topinpuisto lukuina 2018



Alueen yritykset



Alueen toiminnot



Alueen kehittäminen



Topinpuiston verkostoon kuuluu kiertotalouskeskuksessa 
sijaitsevien yritysten lisäksi osaajia, yrityksiä, korkeakouluja ja 
julkisia toimijoita.

Topinpuisto verkosto



Liikenneyhteydet  

Lentoasema                      7 min

Satama                             20 min

Rautatieasema               10 min

Linja-autoasema            10 min

Oulu 7h 20min

Tampere          1h 50min

Helsinki        1h 45min

Topinpuisto sijaitsee hyvien yhteyksien varrella 
E18-tien kupeessa Turun Orikedon 
teollisuusalueella.

Topinpuistosta on nopeat yhteydet Turun 
lentoasemalle ja satamaan sekä julkisen liikenteen 
solmukohtiin.

Pääkaupunkiseutu ja Tampere ovat alle 2 tunnin 
matkan päässä.



Topinpuisto on kiertotaloutta kehittävä verkosto 
ja kiertotalouskeskus.

Topinpuisto mahdollistaa uudenlaisen, 
kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan ja 

ratkaisujen kokeilut ja kehittämisen.

Topinpuiston yritykset alueella 6 kpl
Topinpuiston verkostossa 22 toimijaa.

Alueella liikkuu noin 800 ajoneuvoa arkipäivisin
Vierailukeskus Kahmarissa, jossa kävi 3500 vierasta 

yli 20
maasta vuonna 2018.

Alueella otetaan vastaan 88 eri jätejaetta.



@Topinpuisto
www.topinpuisto.fi
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KOE JA KOKEILE

OPI JA KEHITÄ

ESITTELE JA VERKOSTOIDU

Kiertotalouden Vierailukeskus
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