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Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus
Työn tavoitteena oli edistää kiertotalouteen keskittyneen alueen (kiertotalouspuiston) ja siihen liittyvän yhteistyöverkoston syntymistä Turun seudulle. Selvityksen
tarkoituksena on hyödyttää kiertotalouteen synnytettävää innovaatioklusteria, tunnistaa alan
liiketoiminnasta kiinnostuneita yrityksiä ja niiden tarpeita sekä edistää kaupunkiseudun kehittämistä ja kuvata alueen maankäyttöön liittyviä mahdollisuuksia ja rajoitteita.
Kiertotalouspuistojen toiminnan tavoitteena on yhteistyön avulla säästää luontoa ja rahaa (resurssitehokkuus) sekä synnyttää uutta kiertotalouden liiketoimintaa. Periaatteena on, että
alueella ja siihen liittyvässä verkostossa käytetään hyödyksi siellä muodostuvat materiaalit ja
resurssit, tällaisia ovat esimerkiksi jätteet, sivuvirrat ja energia. Yhteistyötä on mahdollista
tehdä esimerkiksi uusien tuotteiden valmistamisessa, palveluiden tarjoamisessa, vedenpuhdistuksessa, logistiikassa, lupaprosesseissa, markkinoinnissa sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
Hankkeen ohjausryhmän tekemän valinnan mukaan tutkittiin puiston ja sen yhteistyöverkoston mahdollisena avainalana tekstiilien kierrätystä ja jalostamista. Tekstiilimateriaalin lähteitä ovat esimerkiksi käytöstä poistetut vaatteet, tekstiilikaupan jätteet, tekstiilejä valmistavan ja käyttävän teollisuuden jätteet ja sivuvirrat, käytetyt sisustustekstiilit sekä yhdyskuntajätteen joukossa olevat tekstiilit. Jätehierarkian mukaisesti tekstiilien kierrätyksessä tulisi ensimmäiseksi ehkäistä tekstiilijätteen muodostumista jo tuotesuunnitteluvaiheessa siten, että
tuotteista suunnitellaan kestävämpiä ja niissä käytetään materiaalikierrätykseen sopivia valmistusmateriaaleja (design for recycling). Muita toimia ovat tekstiilien kierrätys sellaisenaan
(second-hand), kierrätys muokkaamalla tekstiilejä uuteen käyttöön, tekstiilikuitujen kierrätys
ja uuden tekstiilin valmistus, hyötykäyttö massana tai hyödyntäminen energiana.

Työvaiheet ja tuotokset
Selvitys toteutettiin yhteistyönä Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) kanssa. Selvitys
antaa Turun kaupungille ja Turun ammattikorkeakoulun innovaatioklusterille arvokasta taustatietoa Topinpuiston kiertotalouspuiston suunnittelua varten, sekä helposti käytettävät materiaalit puiston jatkokehitysvaiheissa.
Työn aluksi kartoitettiin nykytila yritysten, alueen, tekstiilikierrätyksen ja maankäytön näkökulmista. Tulosten perusteella hahmotettiin kiertotalouspuiston toimintamalli, tehtiin viestintäsuunnitelma ja materiaalia viestintää varten sekä kontaktoitiin avainyrityksiä. Yrityksistä
selvitettiin heidän alustava kiinnostuksensa kiertotalouspuistoa kohtaan sekä mahdolliset kehittämistoiveet kaupungille, elinkeinotoimelle ja innovaatioklusterille. Hankkeen lopuksi järjestettiin yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteinen työpaja, jossa ideoitiin yhdessä uusia
alueen mahdollistamia tuotteita ja palveluita ja esiteltiin yhteistyön mahdollisuuksia.
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Työn tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa alueen kehittämismahdollisuuksien ja reunaehtojen ymmärtämisessä sekä syötteinä kaupungin päätöksenteolle elinkeinojen kehittämiseksi ja maankäytön suunnittelemiseksi. Kartoitus toimii tilannekuvana valikoitujen yritysten kiinnostuksesta ja kehittämistarpeista ja siten myös syötteenä tulevalle alueen markkinoinnille. Hankkeessa luotu viestintämateriaali on käytettävissä molempiin tarkoituksiin.
Hahmotettu toimintamalli ja kerätty yrityslista toimivat pohjana alueen kehittämiselle jatkossa.

Listaus hankkeen tuotoksista:
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Yrityslistaus (kontaktoidut yritykset, toimiala, yhteystiedot, osallistui työpajaan, kiinnostus lähteä mukaan Topinpuistoon, kiinnostus seurata toimintaa, tulevaisuuden
suunnitelmat, synergiamahdollisuudet)



Yhteenveto-raportti (kartoituksen tulokset, tekstiilikierrätys selvityksen tulokset,
puiston toimintamallin hahmotus)



Yritysten toivomukset Turun kaupungille



Jatkon viestintäsuunnitelma



Viestintämateriaalit (kutsuteksti, alueen nykyiset toimijat ja näiden suunnitelmat)

Alueen nykyiset toimijat
Alueella, jonne kierrätyspuistoa suunnitellaan, toimii jo useita yrityksiä. Alueen nykyisten toimijoiden kartoituksen tavoitteena oli selkeyttää, mitä tarpeita olemassa olevalla yritystoiminnalla on ja minkälaisia mahdollisuuksia näiden kautta avautuu uudelle monitoimijapuistolle.
Alueen yritysten kartoitus tehtiin yrityskohtaisilla haastatteluilla, joiden keskeisimmät tulokset on esitelty kuvassa 1. Tarkemmat tiedot haastatteluista on toimitettu hankkeen ohjausryhmän käyttöön.
Kartoitettavia asioita olivat seuraavat:
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Alueella toimivat yritykset ja näiden suunnitelmat ja toiveet kehittämiselle



Materiaalivirrat (tulevat ja lähtevät) sekä sähkön ja lämmön tarpeet



Vastaanotettujen materiaalien kierrätystavat ja hyödyntämisaste



Muualle siirrettävien jätteiden määrät (esim. energiahyödynnettävät)

Kivipohjaisten
rakennusmateriaalien

Biovakka tarjoaa

valmistus. Rudus rakentaa

biojätteen

valmisbetonitehtaan
alueelle. Tehdas aikoo
käyttää pääosin uusioraakaaineita. Rudus on myös
kiinnostunut

Rautatieyhteys
Palvelutoimittajat

käsittelypalvelua

Satama

biokaasuttamalla.
Biovakka laajentaa

Maanomistajat

Raaka-aineet

toimintaansa ja voi
tulevaisuudessa käsitellä

kaiken tyyppisiä biojätteitä.

poistotekstiilien käytöstä

Urakoitsijat
Yritysasiakkaiden

Tuotteena ovat ravinne- ja

Tieyhteydet

betonin valmistuksessa.

multatuotteet maatalouteen

Rudus

Lämpö

Biovakka

Ekopartnerit

Sähkö

Teollisuuspuisto

että alueella olisi pienempiä
yrityksiä, jotka olisivat

biokaasu voitaisiin
liikennebiokaasuksi.

Vesi

Lounais-Suomen Jätehuolto

erikoistuneet heille pienempien
yksittäisten sivuvirtojen

Kuntec
Kuusakoski

Jätevedet

Kaivoasema

lasin, posliini materiaali

Hukkalämpö

kierrättäjiä.

Mullan ja kasvualustojen

Jätteet

Sivuvirrat

Tuotteet

tuotanto. Kuntec hyödyntää kaikki
alueelle tulevat puutarha- ja maa-

Metallijätteen vastaanotto ja

Asukkaiden, sekä julkisten palveluiden

käsittely. Lisäksi alueella on

jätehuoltopalvelut. LSJH näkee ns. yhden luukun

Vastaanottaa ja käsittelee

SER- ja rakennusjätteen

periaatteessa paljon mahdollisuuksia ja toivoo

kaivoihin kertyneet jätteet.

Potentiaalisesti kiinnostunut

vastaanotto, mutta nämä

alueelle lisää toimijoita, jotka voisivat mahdollistaa

Hiekanerotus-, rasvaerotus-,

kiertotalouspuiston tuomista

toimitetaan käsittelyyn muualle.

materiaalien tehokkaan uusiokäytön. LSJH:lla on

öljynerotus-, sekä

mahdollisuuksista.

Metallien kierrätyksestä ei synny

myös kiinnostusta sijoittaa uuteen jätteen

sadevesikaivojätteet. Tyytyväinen

merkittäviä sivuvirtoja.

lajittelukeskukseen.

nykyiseen toimintaan ja ratkaisuihin.

Kuva 1. Topinpuiston alueella toimivat yritykset ja heidän päätoimintonsa.
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mutta tulevaisuudessa
jatkojalostaa

Ekopartnereiden toiveena olisi

vaikeammin hyödynnettavien

biokaasu. Biokaasusta
tuotetaan sähköä ja lämpöä,

jätehuoltopalvelut.

hyödyntäjiä. Esimerkiksi

ja viherrakentamiseen sekä

ainesjätteet omassa toiminnassaan.
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Tekstiilikierrätyksen nykytilanne
Tekstiilikierrätyksen nykytilan kuvauksessa tarkasteltiin Suomen tekstiilivirtoja sekä tekstiilikierrätyksen liiketoimintaekosysteemiä ja toimijoita Suomessa. Kierrätysteknologioita ja tekstiilikierrätysyrityksiä tarkasteltiin kansainvälisesti sekä nostetaan esiin suomalaiset tekstiilikierrätyksen pilotointihankkeet.

Tekstiilijätteen alkuperä
Tekstiilijätteen alkuperä voidaan jakaa kolmeen luokkaan sen syntyperän mukaan: 1) vaatteen tuotannossa (ompelu) syntyvä jäte, 2) langan ja kankaan valmistuksessa syntyvä jäte sekä 3) käytöstä
poistetut tekstiilit (vaatteet, taloustavarat ym.), jotka voivat olla peräisin yksityiseltä kuluttajalta tai
yksityisestä tai julkisesta liiketoiminnasta (esim. sairaalavaatteet, huonekalutekstiilit). (BIR 2015)
Lisäksi tekstiilijäte voidaan jakaa sen laadun mukaan luonnonkuituihin ja tekokuituihin, joista luonnonkuituja voivat olla joko kasvikuidut kuten esimerkiksi puuvilla ja pellava tai eläinkuidut kuten
esimerkiksi villa tai silkki. Tekokuidut voidaan taas jakaa synteettisen kuituihin, epäorgaanisiin kuituihin ja muuntokuituihin (selluloosapohjaiset tekokuidut). Synteettisiä kuituja ovat esimerkiksi polyesteri ja elastaani, epäorgaanisia kuituja metallikuidut ja lasikuidut ja muuntokuituja viskoosi,
bambu ja lyocell. (Talvenmaa & Mustonen, 2011)

Tekstiilivirrat Suomessa
Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa TEXJÄTE-hankkeessa arvioitiin, että vuonna 2012
kuluttajien ja laitostalouksien käyttöön tuli uusia vaatteita ja kodin tekstiilejä noin 60 miljoonaa kiloa ja lisäksi mattoja noin 12 miljoonaa kiloa. Keskimääräisesti tämä tarkoittaa, että kukin suomalainen hankki uusia tekstiilejä 13,2 kiloa, joista vaatteita oli 8,1 kiloa, kodin tekstiilejä 2,9 kiloa ja
mattoja 2,2 kiloa. Vaatteiden, kodin tekstiilien ja mattojen kokonaiskulutukseen on laskettu yhteen
tuonti ja kotimainen tuotanto ja siitä on vähennetty viennin osuus. Kuluttajat ja laitostaloudet poistivat käytöstä näitä tekstiilejä samana tarkasteluvuonna noin 71 miljoonaa kiloa, josta vain vajaa
kymmenesosa oli laitostalouksilta ja loput kuluttajilta. (Dahlbo et al. 2015)
Vaatepoistoista noin 77 % päätyi suoraan jätteeksi ja 23 % hyväntekeväisyysjärjestöille. Hyväntekeväisyysjärjestöjen saamista vaatepoistoista noin puolet ohjautui vientiin, noin viidesosa palautui takaisin suomalaisille kuluttajille joko lahjoituksina tai järjestöjen myymälöiden kautta ja noin viidesosa jätteeksi. Suomen tekstiilivirrat vuonna 2012 on esitetty kuvassa 2. TEXJÄTE-hankkeessa ei arvioitu luonnonkuitujen ja tekokuitujen osuutta tekstiilien kokonaismäärästä. (Dahlbo et al. 2015)
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Kuva 2. Suomen tekstiilivirrat vuonna 2012, milj. kg (suluissa kg/ asukas) (Dahlbo et al. 2015)

Tekstiilikierrätyksen nykyinen liiketoimintaekosysteemi ja
toimijat Suomessa
Tekstiilien keräyksestä vastaavat Pohjoismaissa pääosin hyväntekeväisyysjärjestöt. Tilanne saattaa
kuitenkin muuttua lähitulevaisuudessa eurooppalaisten kaupallisten tekstiilikierrätystoimijoiden
ulottaessa toimintaansa myös Pohjoismaihin ja kotimaisten toimijaverkostojen kehittyessä. Kunnat
tukevat tekstiilikierrätystä epäsuorasti tekemällä yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa sallimalla keräyksen omistamillaan mailla, esimerkiksi kuntien jätteenkeräyspisteissä. Lisäksi hyväntekeväisyysjärjestöt ovat osassa Pohjoismaita vapautettu arvonlisäveron maksusta, joka asettaa ne
tekstiilien keräysmarkkinoilla eri asemaan yksityisten toimijoiden kanssa. Arvonlisäverovapautus ei
kuitenkaan koske Suomea. (Palm et al. 2014b)
Tekstiilien keräykseen liittyvän sääntelyyn liittyy epätietoisuutta kaikissa Pohjoismaissa, jonka takia
alalla on myös laittomia toimijoita. Tämä heikentää yleistä luottamusta alaan ja vaikuttaa täten myös
alan kehittymiseen. Laittomien toimijoiden vaikutus tekstiilien keräyksessä Suomessa on kuitenkin
arvioitu olevan vähäinen. (Palm et al. 2014b)
Kerättyjen tekstiilien jatkokäsittelijöitä on Suomessa vähän. Suurin osa hyväntekeväisyysjärjestöjen
kuluttajilta kerätyistä tekstiileistä ohjautuu vientiin ja loput joko kotimaan myyntiin tai lahjoituksina
takaisin kuluttajille tai jätteeksi. Suomessa on muutama toimija, jotka käsittelevät tekstiilijätettä mekaanisesti ja kierrättävät sen siten uudestaan tekstiilinä. Nämä toimijat käsittelevät kuitenkin ainoastaan tekstiiliteollisuuden ylijäämätuotteita ja mahdollisesti laitostalouksien tekstiilipoistoja eivätkä ollenkaan kuluttajien tekstiilipoistoja. (Dahlbo et al. 2015)
Uudelleenkäyttöön myynnin kautta palautuvat parhaimmat tekstiilit hinnoitellaan kappaleittain ja
huonompikuntoisia tekstiilejä myydään kuluttajille kilohintaan noin 4 €/ kg. Viennin kautta uudel-

7

leenkäyttöön päätyvien tekstiilien hinta vaihtelee välillä 0 - 2,5 €/ kg riippuen tekstiilien materiaalista, tekstiilityypistä sekä erän tasalaatuisuudesta. Tekstiilien kierrätysyritykset maksavat kuluttajatekstiileistä keskimäärin 0,1 - 0,3 €/kg sisältäen kaikki logistiikkaan liittyvät kulut. On myös mahdollista, että tekstiilit lahjoitetaan kierrätykseen ehdolla, että kierrättäjä maksaa kaikki tekstiilien
kuljetukseen liittyvät kulut. Kierrätykseen tai uudelleenkäyttöön sopimattomat tekstiilit toimitetaan
energiahyödyntämiseen, jonka kustannus tekstiilien omistajalle on 1,3 €/ kg. Maksu koskee myös
hyväntekeväisyysjärjestöjä. (Palm et al. 2014a)

Tekstiilien kierrätysvaiheet ja menetelmät
Tekstiilijätteen uudelleenkäyttö- ja kierrätysprosessi koostuu tekstiilien keräyksestä, esilajittelusta
ja joko tekstiilien uudelleenkäyttöön ohjauksesta tai tekstiilijätteen kierrätyskäsittelystä (BIR 2015).
Tekstiilien uudelleenkäyttö tarkoittaa tekstiilin tai sen osan käyttämistä uudelleen samaan tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin suunniteltu. Uudelleenkäyttöä on tekstiilien lahjoittaminen tai
myyminen eteenpäin hyväntekeväisyysjärjestöjen, kirpputorien tai yksityisten yritysten kautta.
Tekstiilien kierrätys tarkoittaa toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen.
Tekstiilien keräys ja esilajittelu
Kuluttajatekstiilien keräyksestä vastaavat Pohjoismaissa pääosin hyväntekeväisyysjärjestöt, joiden
tekstiilikierrätyspisteisiin tekstiilit voidaan toimittaa. Kierrätyspisteisiin voidaan yleisesti toimittaa
kaikenlaisia tekstiilejä ilman vaatimusta ennakkolajittelusta. Kerätyt tekstiilit lajitellaan ensimmäisessä vaiheessa pääosin manuaalisesti uudelleenkäyttöön soveltuviin tekstiileihin sekä kierrätyskäsittelyyn tai energiahyödynnettäväksi ohjattavaan tekstiilijätteeseen. Kierrätykseen ohjattava
tekstiilijäte lajitellaan uudestaan perustuen tekstiilien kuntoon sekä kangasmateriaaliin. Tekstiilijätettä voidaan lajitella myös värin perusteella, j0lloin vältytään tekstiilin uudelleenvärjäämiseltä kierrätysprosessissa. Tekstiilijätteen lajittelu tehdään tällä hetkellä pääosin manuaalisesti. Muovien lajittelussa käytettyjen automatisoitujen optiseen erotteluun perustuvien lajitteluteknologioiden soveltamista tekstiilijätteen erotteluun tutkitaan ja teknologiaa on pilotoitu esimerkiksi Hollannissa.
Tekstiilijätteen manuaalisen ja automatisoidun lajittelun etuja ja haasteita on verrattu taulukossa 1
(Palm et al. 2014a)
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Taulukko 1. Tekstiilijätteen manuaalisen ja automatisoidun lajittelun erot (perustuen Palm et. al. 2014a)
Lajittelumenetelmä

Manuaalinen

Perinteinen menetelmä,
josta paljon kokemusta

Edut



Korkeat työvoimakustannukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa



Alhaisemmat työvoimakustannukset Aasiassa ja Afrikassa. Ongelmana kuitenkin
logistiikka ja toiminnan sosiaalinen kestävyys.



Perustuu lajittelijan osaamiseen



Haastavaa tunnistaa yhdistelmämateriaaleja

Haasteet



Automatisoitu (Optinen erottelu
NIR)


Automatisoitu



Takuu lajittelun alkuperästä selkeä kuluttajan näkökulmasta



Soveltuvuus teollisen mittakaavan lajitteluun



Parantaa kuitujen uudelleenkäytön laatua



Vähentää päästöjä sekä veden ja
energian kulutusta verrattuna
manuaaliseen lajitteluun



Soveltuu ainoastaan huonolaatuisille tekstiileille



Manuaalinen esilajittelu uudelleenkäyttöön ohjattaviin tekstiileihin sekä tekstiilijätteeseen
tarvitaan

Teollisen tuotannon tekstiilijätteet sekä yksityisen tai julkisen liiketoiminnan tekstiilipoistot ovat
laadultaan huomattavasti tasalaatuisampia kuin kuluttajien tekstiilipoistot. Tarvittaessa tekstiilit lajitellaan ensiksi manuaalisesti, jonka jälkeen ne ohjataan kierrätyskäsittelyyn. Tällä hetkellä tekstiilien uudelleenkäyttö on huomattavasti yleisempää kuin varsinainen kierrätyskäsittely. Suomessa
toimijoita tekstiilien uudelleenkäytössä ovat mm. UFF, Pelastusarmeija ja Fida. Kansainvälisiä edelläkävijöitä alalla ovat mm. I:Collect, TRAID ja Oxfam, jotka keräävät ja myyvät käytettyjä tekstiilejä.
Patagonia on esimerkki vaatebrändistä, joka on nostanut vaatteiden korjauksen, uudelleenkäytön ja
kierrätyksen brändinsä yhdeksi kärkiteemaksi.
Tekstiilien kierrätysmenetelmät
Uusiokäyttöön soveltumattomien tekstiilien pääasialliset kierrätysmenetelmät ovat mekaaninen käsittely ja kemiallinen käsittely sekä edellisten yhdistelmämenetelmät. Tekstiilijätteen termisessä käsittelyssä voidaan sulattaa synteettisiä tekokuituja ja käyttää kuituainesta esimerkiksi muovituotteiden raaka-aineena. Termisessä käsittelyssä kuituominaisuudet heikkenevät eivätkä sulatetut kuidut
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ole enää laadultaan riittävän hyviä tekstiilituotteisiin. Edellisten lisäksi tekstiilijätteestä voidaan
tuottaa kierrätyspolttoainetta energiahyödyntämiseen rinnakkaispolttolaitoksessa. Ruotsissa on
myös pilotoitu etanolin tuottamista puuvillapohjaisesta tekstiilijätteestä. Tekstiilijätteen energiahyödyntämistä ei kuitenkaan lasketa kierrätykseksi. (Palm et al. 2014a, Talvenmaa & Mustonen 2011)
Tekstiilijätteen kierrättämistä on myös tekstiilijätteiden tai niiden osien käyttäminen sellaisenaan
uusien tuotteiden valmistuksessa (ns. eco-design). Suomessa toimivia eco-design yrityksiä ovat mm.
Globe Hope ja Pure Waste Textiles.
Mekaaninen kierrätyskäsittely
Euroopassa merkittävin kierrätysmenetelmä tekstiilijätteelle on mekaaninen käsittely, joka on tällä
hetkellä ensisijainen kierrätysmenetelmä luonnonkuiduille kuten puuvillalle ja villalle. Mekaaninen
käsittely sopii erityisesti villalle, jonka pehmeys säilyy revittäessäkin. Tekokuitujen mekaaninen käsittely on haastavaa kuitujen vahvuuden vuoksi.
Mekaanisessa käsittelyssä kangas hajotetaan yksinkertaisemmiksi kuitujakeiksi esimerkiksi leikkaamalla, murskaamalla ja karstaamalla erilaisilla käsittelykoneilla. Mekaaninen erottelu voi sisältää
lisäksi esimerkiksi kuitujen erottamista tiheyseroihin perustuen (sentrifugaatio). Revitty kuitumateriaali karstataan ja siitä voidaan kehrätä lankaa tai valmistaa erilaisia kuitukangastuotteita. Synteettiset materiaalit voi myös sulattaa ja uusiokäyttö ohjautuu silloin muoviteollisuuteen. Mekaaninen
käsittely heikentää kuitujen laatua, jolloin mekaanisesti kierrätettyjä kuituja joudutaan loppukäyttötarkoituksesta riippuen sekoittamaan neitseellisten kuitujen kanssa laatuvaatimusten täyttämiseksi.
Mekaanisesti käsiteltyjä kierrätyskuituja käytetään esimerkiksi patjojen ja erilaisten verhoilujen täyteaineena, siivoustuotteissa (erilaiset rätit), ääni- ja lämpöeristeenä auto- ja rakennusteollisuudessa,
hygieniatuotteissa (vaipat, tamponit) ja suojamatoissa. Väriltään mekaanisesti käsitellyt kierrätyskuidut ovat tummansävyisiä. Suomessa mekaanista kierrätystä tarjoaa esimerkiksi Dafecor Oy.
(Guardian 2015, Palm et al. 2014a)
Kemiallinen kierrätyskäsittely
Kemiallisesti voidaan tällä hetkellä käsitellä synteettisiä kuituja kuten polyesteriä ja eräitä nailonkuituja sekä yhdistelmäkuituja (luonnonkuidun ja synteettisen kuidun yhdistelmät). Tekstiilijätteen
kemiallinen käsittely teollisessa mittakaavassa on yhä harvinaista ja ainoa teollisen mittakaavan toimija on tällä hetkellä japanilainen Teijins. Myös luonnonkuitujen kemiallista kierrätystä tutkitaan
ja esimerkiksi ruotsalainen Re:newcell on kehittänyt puuvillan kemialliselle käsittelylle menetelmän,
joka on pilotointivaiheessa. Suomessa puuvillan kemiallista kierrätystä tutkitaan VTT: ja Ethican
ohjaamassa TEKI-hankkeessa, jossa tavoitteena on selvittää uudelleenkäyttöön kelpaamattoman
puuvillan liuotusta selluloosan liuotusmenetelmällä ja liuotetun kuidun uudelleenkuidutusta. Liuotusmenetelmää pilotoidaan TEKI-hankkeessa vuoden 2016 aikana ja menetelmällä tuotetusta kierrätyskuidusta valmistettu vaatemallisto valmistuu vuoden 2016 loppupuolella.
Kemiallisessa käsittelyssä kangas usein aluksi hajotetaan mekaanisilla käsittelymenetelmillä pienempiin osiin. Pienemmät osat hajotetaan kemiallisella käsittelyllä ja uudelleen polymerisoidaan ja
kehrätään langaksi. Kemiallisella käsittelyn etuna on kierrätyskuitujen korkea laatu ja tasalaatuisuus.
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Verrattuna mekaaniseen käsittelyyn, tekstiilien kemiallinen käsittely on kuitenkin energiaintensiivisempää. Kemiallisen käsittelyn esteinä ovat myös korkeat tuotantokulut ja kierrätysteknologiaan
liittyvät investointikulut. Kemiallisesti kierrätettyjä kuituja käytetään esimerkiksi autoteollisuudessa,
verhoilussa ja kodin sisustustuotteissa. Tavoitteena on käyttää kemiallisella käsittelyllä tuotettua
kuitua yhä etenevin määrin myös vaateteollisuudessa. (Guardian 2015, Palm et al. 2014a, Re:newcell
AB 2015)
Tekstiilien kierrätysmenetelmät eri kuitumateriaaleille on esitelty taulukossa 2. Taulukkoon on
myös merkitty kierrätysmenetelmää käyttävät yritykset sekä onko toiminta kaupallista vai pilotointivaiheessa.
Taulukko 2. Tekstiilikierrätysmenetelmät. K = menetelmä on kaupallisessa käytössä ja P = menetelmä on
pilotointivaiheessa.
Kuitutyyppi
Käsittelymenetelmä

Luonnonkuidut
Puuvilla

Mekaaninen
käsittely
Kemiallinen
käsittely

Villa

Synteettiset kuidut
Polyesteri

Nailon

Sekoitekuidut
Sekoite

K Panipat
(Intia)

P Evrnu, (Yhdysvallat)

P Re:newcell
(Ruotsi)

P VTT &
Infited Fiber

K Teijin
(Japani)

P Worn Again
(Iso-Britannia)

K Asahi
KaseiFibers
(Japani)

(Suomi)

Haasteita tekstiilien kierrätyksessä
Tekstiilien kierrätykseen liittyvät haasteet voidaan jakaa tekstiilien keräykseen, kierrätysteknologioihin sekä kierrätystuotteiden markkinoihin liittyviin haasteisiin. Suomen ympäristökeskuksen
koordinoiman TEXJÄTE-hankkeen mukaan kuluttajien tekstiilijätteen erilliskeräystä tulee tehostaa
sekä laajentamalla tekstiilien erilliskeräysverkostoa että järjestämällä keräys myös uudelleenkäyttöön kelpaamattomalle tekstiilijätteelle. Tällä hetkellä hyväntekeväisyysjärjestöjen ylläpitämiin
tekstiilijätteen kierrätyspisteisiin toivotaan ainoastaan hyväkuntoisia tekstiilejä, jolloin osa tekstiilijätteestä päätyy sekajätteeseen. Uudelleenkäyttöön kelpaaville ja kelpaamattomalle tekstiilijätteelle
tulisi olla omat keräyslaatikot, joka helpottaa jakeiden jatkokäsittelyä. (Dahlbo, 2015) Esimerkkinä
uudenlaisesta tekstiilikeräyksestä on kauppakeskus Sellossa toimiva tekstiilien keräyspiste, jonne
kuluttajat voivat tuoda sekä uudelleenkäyttöön soveltuvia että soveltumattomia tekstiilejä. Tekstiilit
ohjataan kunnon ja laadun mukaan eteenpäin joko uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen. Keräyksestä
vastaavat yhteistyössä sekä yksityiset yritykset että hyväntekeväisyysjärjestöt. (Kauppakeskus Sello,
2015)
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Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n alueella vuoden 2016 alusta alkaneessa Tekstiili 2.0 pilotissa kokeillaan toimivia ja kustannustehokkaita tapoja kerätä kuluttajilta poistotekstiilejä ja etsitään teollisen mittaluokan ratkaisuja poistotekstiilien kierrätykseen. Pilottia vetävät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa. Tekstiilien keräys on aloitettu tammikuussa 2016 ja kokeilua jatketaan vuoden 2016 loppuun. Pilotin ajan kuluttajat voivat tuoda tekstiilejä maksutta Lounais-Suomen Jätehuollon keräyspisteisiin. (www.poistotekstiili.fi)

Tekstiilien keräyksessä on myös huomioitava, että tällä hetkellä keskeinen kannustin kuluttajille
vaatteiden toimittamiselle kierrätykseen on hyväntekeväisyyden tukeminen. Täten kierrätystoimijan
ollessa yksityinen taho hyväntekeväisyyden sijaan, on tärkeää viestiä kuluttajalle mikä on keräyksen
tarkoitus, kuka keräyksen järjestää ja kuinka suuri osa tuloista ohjataan hyväntekeväisyyteen (mahdollisesti ei mitään). (Palm et al. 2014b)
Monet tekstiilit koostuvat sekoituksesta eri materiaaleja, mutta teollisen mittakaavan kierrätyskäsittelyissä pystytään tällä hetkellä käsittelemään pääosin ainoastaan materiaaleja, jotka koostuvat
ainoastaan yhdestä kuitutyypistä. Tällöin esimerkiksi tekstiiliä, joka sisältää 99 % puuvillaa ja 1 %
spandexia, ei pystytä hyödyntämään kierrätyksessä. Haasteina tekstiilien kierrätyksessä ovat myös
tekstiilien sisältämä osat, jotka eivät ole kuitua, kuten esimerkiksi muoviset tai metalliset napit ja
vetoketjut. (Guardian 2015) Kierrätykseen menevän tekstiilijätteen lajittelussa tulee myös siirtyä
manuaalisesta automatisoituun lajitteluun ja lisätä kemiallisen kierrätyksen kehitystä ja käyttöönottoa. (Dahlbo, 2015)
Kierrätystekstiileistä valmistettujen tuotteiden markkinat ovat hyvin pienet sekä ”eco-design”-tuotteille (esimerkiksi vaatteet) että teollisessa mittakaavassa valmistetuille tuotteille (esimerkiksi siivousrätit). Kotimaassa kierrätystekstiileistä valmistettujen tuotteiden tuotantokustannukset ovat
huomattavasti korkeammat kuin neitseellisistä raaka-aineista alhaisemman tulotason maissa valmistettujen tuotteiden, joka osaltaan estää markkinoiden kehittymistä. Lisäksi tekstiilien huono
laatu heikentää tekstiilien uudelleenkäyttömahdollisuuksia kierrätyksen kautta.
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Toimintojen sijoittuminen puiston alueelle
Maankäyttö ja liikenneyhteydet
Topinojan alueen käyttöä ohjaavat Varsinais-Suomen maakuntakaava sekä vuodelta 2008 oleva Turun yleiskaava 2020. Vaikkakin kohteena oleva alue sijaitsee osittain Kaarinan kaupungin puolella,
Turun kaupunki omistaa koko alueen. Topinojan alue on esitetty kuvassa 3. Kuvassa Kaarinan kaupungin puolella sijaitseva alue on merkitty punaisin katkoviivain kuvan oikeassa alakulmassa.

Kuva 3. Ilmakuva Topinojan alueesta sekä hahmotelma alueen nykyisten toimijoiden sijainnista alueella.
Alue johon uudet toiminnat sijoittuisivat on rajattu sinisellä. Lähde: Maanmittauslaitos

Nykyinen Topinojan jätekeskuksen alue on kaavassa erityistoimintojen aluetta, joka on ilmaistu E,
EK (kaatopaikka) sekä ET-merkinnöillä. Maankäyttöön suunniteltujen muutosten myötä (uudet
tontit) Topinpuiston alueelle tulee mahdollisesti mahtumaan nykyistä enemmän toimintaa.
Yhdyskuntajätehuollon tehtäviä ja Topinojan jätekeskuksen toimintoja alueella operoi Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Selvitystä tehtäessä oli vielä auki, tuleeko uusi kotitalouksille suunnattu
lajitteluasema sijoittumaan selvitysalueelle. Uuden kotitalouksien lajitteluaseman osalta pohditaan
myös muita vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, kuten Saramäkeä. Näiden suunnitelmien lisäksi jätekeskuksen alueella tehdään pohjatöitä uusien käsittelykenttien rakentamiseksi.
Kaarinan puolella olevalle alueelle on suunniteltu Turun kaupungille lumenkaatopaikkaa, tällaisen
toiminnan allastus voidaan toteuttaa paikallisesti saatavilla maa-aineksilla, lumenkaatopaikalle on
kaavoittajan mukaan kuitenkin myös muita mahdollisia sijoittumispaikkoja.
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ET-merkintä koskee aiemmin Turun seudulle suunnitellun maakaasuputken ja kaasun hyödyntämistä varten Kuntecin vuokraamaa aluetta. Kaasuputken toteutuminen alueelle ei kuitenkaan näytä
todennäköiseltä.
Alueen länsiosassa olevalle alueelle on suunniteltu Ruduksen betoniasemaa. Ruduksen mukaan päätös betoniaseman rakentamisesta on tehty, mutta aikataulu ei ole varmistunut. Tämän hetkinen arvio on että rakentaminen alkaisi vuonna 2017.
Alueelle on erinomaiset tieyhteydet Ohitustietä pitkin. Teollisuusalueelle ei ole liikenneyhteyksiä
rautateitse eikä satamaa, mutta sekä Turun rautatieasemat että Turun satama ovat kuitenkin hyvin
saavutettavissa kumipyöräliikenteellä. Asiakasliikenteen tai työmatkaliikenteen kannalta käytettävissä oleva julkinen paikallisliikenne kulkee Turun keskustan (Kauppatori) kautta. Turun seudun
joukkoliikenteeseen ei kuulu Ohitustietä käyttäviä poikittaisia linjoja, jotka mahdollistaisivat kulkua
Kaarinan, Liedon tai Naantalin suunnalta. Autoilla tapahtuva työmatka- ja asiointiliikenne sen sijaan saavuttavat alueen hyvin. Turun seudun pyöräilyverkon kehittämissuunnitelman (VarsinaisSuomen liitto, 2013) mukaan sekä Ohitustie että Halisten kautta kulkeva yhteys kuuluvat merkittäviin väyliin, joten alue on saavutettavissa myös pyöräillen.

Uuden toiminnan sijoittaminen
Maankäytön osalta alue sopii kiertotaloudelle. Alueelle on jo pitkän aikaa sijoitettu jätehuoltoa ja
infra on suunniteltu jätteiden turvalliseen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. Lähiympäristössä ei ole ympäristön, luonnonsuojelun tai naapuruussuhteiden kannalta erityisen herkkiä tai
häiriintyviä kohteita eikä alueelta ole löydetty pohjavettä. Vuoden 2016 alussa voimaan tullut biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee ajan myötä vähentämään kaatopaikan osalta esimerkiksi hajuun ja haittaeläimiin liittyviä ympäristöhaittoja.
Uuden toiminnan sijoittamisessa tulee huomioida alueeseen kohdistuvat nykyiset varaukset. Myös
Kaarinan kaupunki on kaupunginjohtajan mukaan kiinnostunut osallistumaan alueen kehittämiseen liittyvään keskusteluun.
Uusien kiertotalouteen liittyvien toimintojen sijoittumista voidaan tutkia eri alueille seuraavilla reunaehdoilla:
1) Kuntecin alueen ja kaatopaikan välillä oleva alue, joka on vapaa ja kaava sallii kiertotalous- ja
jätetoiminnan
2) Kaarinan puolella oleva alue, joka vaatii kaavamuutoksen
3) Kuntecin alue, joka vaatii vuokrasopimuksen tarkastelua
4) Topinojan itäpuolella olevat peltoalueet, joiden osalta on selvitettävä mahdolliset maisemavaikutukset itäsuuntaan sekä naapurussuhdevaikutukset Kaarinan puolella olevaan kiinteistöön
Nykyisten hyvien tieyhteyksien lisäksi olemassa oleva kaava sallii pistotien rakentamisen Kuntecin
tontin ja kaatopaikan väliin. Turun kaupungin suunnasta Halisten peltojen läpi on tulossa merkittävästi väylää oikaiseva tielinjaus Ohitustielle, toteutuminen riippuu Halisten alueen kaavoituksen etenemisestä. Lisäksi Koroistenkaaren kaavaluonnos alueen etelä- ja lounaispuolella mahdollistaa Topinpuiston toiminnan laajentamisen Ohitustien toiselle puolelle.
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Kuntecin alueelle on tehty aikoinaan varastokenttää, joka ei sinällään täytä kaatopaikkarakenteiden
ja teollisuusalueiden nykyaikaisia pohjarakennevaatimuksia, mutta on valmiiksi raivattua. Hulevesihuollon kannalta Topinojan kaatopaikan vesienkäsittelyjärjestelmä on olemassa omalla alueellaan
ja se purkaa pohjoiseen päin oman altaan kautta kunnalliseen jätevesiviemäriin. Työmatka- ja asiointiliikkumisen kannalta alue on hyvin tavoitettavissa autolla ja pyöräillen, joukkoliikenneyhteydet
ovat heikommat.
Koska alueelle sijoittuu ympäristölupavelvollista kaatopaikkatoimintaa, uuden toiminnan luvittamisessa on mahdollista hyödyntää nykyisin olemassa olevia aineistoja ympäristön tilasta ja monitoroinnin tuloksia.
Topinojan jätekeskuksen alueella on vuonna 2002 käyttöön otettu biokaasupumppaamo, josta raakakaasu pumpataan Turku Energian putken kautta hyödynnettäväksi. Muodostuva kaatopaikkakaasu hyödynnetään Turku Energian toimesta ensisijaisesti kaukolämmön tuotannossa, mutta se
voidaan polttaa myös soihtupolttimessa. Soihtupoltinta käytetään ainoastaan häiriötilanteiden varalle. Topinojalta toimitettiin vuonna 2014 hyötykäyttöön yhteensä noin 1,57 milj. Nm3 kaatopaikkakaasuja. Alueella toimiva Biovakka hyödyntää tuottamaansa biokaasua omassa toiminnassaan ja
myy tuotettua sähköä ja lämpöä Turku Energialle. Sähkön ja lämmön tuotanto tapahtuu tällä hetkellä Biovakan biokaasulaitoksen yhteydessä. Tuotettu lämpö toimitetaan Turku Energian kaukolämpöverkkoon.
Kiertotalouden kannalta kiinnostavia energiamuotoja ovat prosessien kestävyyttä lisäävät uusiutuvat energiamuodot. Turun seudulla käytettävä kaukolämpö tuotetaan tulevaisuudessa Naantalissa
sijaitsevassa monipolttoainekattilassa, joka voi hyödyntää sekä uusiutuvia että jätepohjaisia polttoaineita. Turussa ja lähikunnissa toimiva kaukolämpöverkko on mahdollinen hyödyntäjä myös Topinojan alueella tuotettavalle lämpöenergialle. Tuulivoimaa ei alueelle mahtuisi merkittävää määrää
voimaloilta vaadittavien turvaetäisyyksien vuoksi eikä aluetta ole merkitty mukaan maakunnalliseen
tuulivoimavaihemaakuntakaavaan. Aurinkoenergian potentiaalia alueella ei ole selvitetty.
Mahdollisiin sijoittumisiin liittyy rajoituksia. Sellaiset teolliset prosessit, joihin liittyy vaarallisten
kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia, voivat olla vaikeita sijoittaa alueelle, joka on
melko pieni ja turvaetäisyyksien kannalta valtatielle on vain n. 300 metriä. Tämä voi asettaa rajoituksia esimerkiksi biopolttoaineiden valmistukselle (biodiesel, bioetanoli) ehdotetuilla vapailla alueilla. Erityisenä toiminnan ehtona tulee myös huomioida alueen eteläpuolella kulkevan Fingridin
ilmalinjan suoja-alue, jossa rakentaminen ja toiminta on erittäin tiukasti rajoitettua.

Muut kiertotalousalueet
Tutkittaessa uusien kiertotaloustoimintojen sijoittumista on perusteltua tarkastella myös muita vastaavia alueita. Turun tapauksessa tällainen on erityisesti niin ikään Ohitustien varrelle sijoittuva Saramäki, jonne on hieman pidempi matka kuin Topinojan alueelle. Saramäessä on tällä hetkellä olemassa olevaa jätteiden käsittelyä ja kierrätystoimintaa (Lassila & Tikanoja) sekä NCC:n asfalttiasema.
Verrattuna Topinojaan Saramäessä on haastattelujen mukaan ollut hieman enemmän valitusherkkyyttä liittyen jätteiden käsittelemiseen alueella. Sen sijaan suunnitellulla maa-ainespuiston alueella

15

sekä Turun lentokentän aiheuttamalla lentomelualueella erilaiset ympäristöä kuormittavat toiminnot voisivat sijoittua helpommin.
Turun kaupunki on suunnitellut ja valmistellut Saramäkeen omistamalleen alueelle koko seutua palvelevaa maa-ainespuistoa, jonka toteutuminen helpottaisi maa-ainesten käsittelyä ja varastointia.
Maa-ainespuiston syntyminen mahdollistaisi maanrakentamissa syntyvien sivuvirtojen tehokkaamman hyödyntämisen alueella. Jätteiden vastaanottamisen osalta Saramäkeen olisi mahdollista myös
sijoittaa sekä pienjätteiden että puutarhajätteiden (risut, kannot) vastaanottopisteet.
Toisena mahdollisena kiertotalouden alueena lähiseudulla on Liedon Rauhankylässä oleva Kailassuon alue, jonka omistaa Turun kaupunki. Alue on aikoinaan varattu kaatopaikkatoimintaa varten,
mutta tätä käyttöä ei enää suunnitella. Alueella on tällä hetkellä autopurkamo, joka voi tuottaa synergiaa metallien vastaanotolle ja kierrätykselle. Lisäksi Kailassuon läheisyyteen sijoittuu Huttulan
kukon broileriteurastamo, joka tuottaa elintarvike-, rehu- ja bioenergiakäyttöön sopivia sivuvirtoja.
Myös hankkeessa järjestetyssä työpajassa nousi esiin muiden kiertotalouspuistotoimintaan sopivien
alueiden verkottaminen osaksi Topinpuiston toimintaa. Topinpuiston verkostoon voisivat kuulua yllämainittujen alueiden lisäksi Oriketo, Metsämäki sekä Itäharjun kierrätyskeskittymä ja Ekotori. Topinpuisto voitaisiin brändätä tämän verkoston vierailukohteeksi. Topinojan sijainti Turun seudulla
on esitetty kuvassa 4.
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Saramäki
LIETO

Metsämäki

Oriketo
KAARINA
TURKU

Itäharju

Kuva 4. Ilmakuvasta näkyy Topinojan, sekä muiden alueiden sijainnit Turun seudulla. Lähde: Maanmittauslaitos
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Yrityspuiston toimintamallin hahmottaminen
Toimintamallin hyödyt
Yrityspuisto on kokonaisuus, joka on tuottavampi kuin vain osiensa summa. Alueelle sijoittuva yritys
saa suoraa ja laskettavissa olevaa hyötyä sijainnistaan ja alue houkuttelee uusia toimijoita ja sijoittajia. Yhteistyö ja lisäarvo ulottuvat puiston ulkopuolelle puiston toimijoiden alihankkijoihin, asiakkaisiin ja julkisen sektorin, yliopiston tai ammattikorkeakoulujen yhteistyökumppaneihin ja maantieteellisesti toiminta voi olla hajautunut verkostossa myös useisiin eri toimipisteisiin. Yleensä lyhyistä välimatkoista on kuitenkin resurssitehokkuusetua.
Puiston ja sen yhteistyöverkoston eri osapuolien välillä voi olla monimuotoista yhteistyötä, joista
esimerkkejä on seuraavassa:


kustannussäästöjä tuottava yhteistyö resurssien jakamiseksi, esimerkiksi työvoimapankit, tilojen jakaminen, logistiikka



yhteinen hallinto esimerkiksi kiinteistöjen vuokraamiseksi, turvallisuuden lisäämiseksi ja
ympäristöluvan velvoitteiden hallinnoimiseksi



suuruuden ekonomia, jossa palveluhankinnat ja investoinnit tehdään yhdessä kilpailukykyisemmin, esimerkiksi energia, kiinteistönhuolto, alihankinta, koulutukset, vartiointi



yhteiset arvoketjut, jossa toinen käyttää toisen tuottamia raaka-aineita, erityisesti jätteitä ja
sivuvirtoja, ja pienemmillä toimijoilla on mahdollisuus poimia jätteiden ja sivuvirtojen joukosta heille arvokkaat materiaalit ennen kun nämä menevät käsittelyketjussa eteenpäin



uusi liiketoiminta, jossa kumppanuuksien avulla tuotetaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita
tai saadaan parempaa lisäarvoa tarjoamalla suurempia kokonaisuuksia



aktiivinen alueen kehittäminen ja houkuttelevuuden lisääminen, esimerkiksi invest-in –toiminta, alueen markkinointi, täydentävien kumppanuuksien tunnistaminen ja houkutteleminen

Jotta nämä hyödyt toteutuisivat, puistolla tulee olla jokin yhteistyötä käynnistävä ja koordinoiva toimintamalli. Tyypillisiä toimintamalleja ovat 1) muutaman alueella toimivan merkittävän yrityksen toimiminen puiston ns. veturiyrityksenä ja yhteistyön vetäjinä tai 2) puiston ydinliiketoiminnan ulkopuolisen toimijan rooli puiston operaattorina. Operaattori voi olla esimerkiksi puiston palkkaama toimija, yritysten muodostama yhdistys tai yhtiö tai julkisen tahon tuottama palvelu
osana elinkeinotoimintaa. Ulkopuolisen operaattorin tehtäviin voivat kuulua sekä toimeksiannossa
määritellyt hallinnolliset asiat että puiston substanssiin liittyvät asiat, kuten teollisten symbioosimahdollisuuksien tunnistaminen tai puiston brändäys ja markkinointi.
Esimerkkinä veturiyrityksiin perustuvasta nykyisestä toimintamallista on Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva petrokemian tuotteisiin keskittynyt teollisuuspuisto, jonka merkittäviä toimijoita ovat Neste
ja Borealis. Alueen kehittämisessä on kuitenkin vahvasti mukana myös Porvoon kaupungin kehittämisyhtiö Posintra, joka toteuttaa puistossa laajaa kehittämishanketta 2015-2017 ja tämä yhteistyö
saattaa uudistaa puiston mallia. Rauman Lakarin uusi teollisuusalue rakentuu vahvasti green-field
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– investointina toteutettavan HKScanin laitoksen ympärille ja yritys tullee toimimaan alueen veturiyrityksenä.
Ulkopuolisen operoijan hallinnoimasta teollisuuspuistosta esimerkkinä on kemianteollisuuteen keskittynyt Kokkola Industrial Park. Rauman telakan ympärille muodostetun SeaSide Industy Parkin
operaattorina toimii Rauman meriteollisuuskiinteistöt, joka tarjoaa alueelle sijoittuville yrityksille
hyvin monipuolisia palveluita, alkaen koko puiston yhteisen ympäristöluvan hallinnoimisesta ja SeeSafe-yhteistyöverkoston pyörittämisestä.

Alueelle sijoitettavia mahdollisia uusia toimintoja
Kartoituksen perusteella, alueen toimijoiden toiminnat voi jakaa muutamaan ryhmään:


Ravinnekierrätys



Materiaalien kierrätys



Maanrakennus



Materiaalin turvallinen loppusijoitus



Energiantuotanto

Näiden ympärille on jo kehittynyt verkostoja, mutta hankkeessa järjestetyssä työpajassa näkyi, että
lisää toimintaa voisi kehittyä näiden ympärille tai kytkeä näihin. Esimerkkejä näistä on nostettu esiin
seuraavissa kappaleissa sekä hahmoteltu esimerkinomaisesti kuvassa 5.

Kuva 5. Esimerkkejä Topinpuiston alueelle sopivista toiminnoista.
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Ravinnekierrätys


Nykyiset toimijat: Biovakka, Kuntec



Ravinnekierrätyksen verkostoon liittyvät näkökulmat ja kehitystarpeet:
o

Ravinteiden tehokkaampi talteenotto. Veden kierrätyksen tehostaminen ja ravinteiden sekä muiden komponenttien talteenotto vedestä

o

Korkeamman jalostusarvon tuotteiden tutkiminen ja kaupallistaminen

o

Uusien tuotteiden keksiminen vaatii ketteriä pieniä toimijoita (esim. start-up toimintaa)

Materiaalien kierrätys


Nykyiset toimijat: Kuusakoski, Ekopartnerit, LSJH, Rudus



Materiaalien kierrätykseen liittyviä mahdollisia eri verkostoja:



o

Tekstiilikierrätys

o

Muovinkierrätys

o

Auton osien ja autonrenkaiden kierrätys

o

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -osien kierrätys

o

Kuluttajien ja yritysten pientavaroiden (huonekalut, pyörät) kierrätys

o

Rakennusmateriaalien kierrätys (haasteena jätteenlajittelu rakennustyömaalla, jotta
saadaan kierrätykseen hyvälaatuista materiaalia sekä end-of-waste-haku)

Materiaalien kierrätyksen verkostoon liittyvät näkökulmat ja kehitystarpeet:
o

Esimerkkinä toimivasta kierrätyskeskittymä konseptista on Pääkaupunkiseudun
kierrätyskeskus

o

Kierrätettyjen materiaalien hyödyntäminen Topipuiston itsensä rakentamisessa

Maanrakennusaineen kierrätys


Nykyiset toimijat: Kuntec, LSJH



Maanrakennusaineen kierrätyksen verkostoon liittyvät näkökulmat ja kehitystarpeet:
o

Turun seudun muut teollisuusalueet ja maamassoihin liittyvät selvitykset

o

Viherrakentamispalvelut kytkevät yhteen maanrakennusaineen kierrätyksen sekä ravinnekierrätyksen

Materiaalin turvallinen loppusijoitus
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Nykyiset toimijat: Kuusakoski, LSJH, Ekopartnerit, Kaivoasema

Energiantuotanto


Nykyiset toimijat: Biovakka



Energiantuotannon verkostoon liittyvät näkökulmat ja kehitystarpeet:
o

Uudet tuotteet: Liikenteen biopolttoaineet

o

Oma sähkö- tai lämpöverkosto ja lämmöntalteenottomahdollisuudet

o

Tulevaisuudessa myös mahdollista kytkeä mukaan kemikaalientuotanto

o

Osa toiminnasta soveltuu alueelle, osa ei

Toimintamalli Topinpuiston alueelle ja
verkostolle
Topinpuiston toimintamallia hahmotettiin sekä yrityskartoituksen että yhteistyöverkoston mahdollisille jäsenille ja alueen kehittäjätahoille järjestetyn työpajan perusteella. Näiden mukaan Topinpuiston rakentumisen alussa parhaiten sopiva toimintamalli on hybridi, jossa Topinpuiston veturiyritys saa vahvaa tukea Turun kehittäjäorganisaatioilta. Kun puisto ja verkosto ovat hahmottuneet,
voidaan harkita operaattoria, jolle on tällöin selkeä toimeksianto. Aloitusvaiheessa veturiyritys pitää
prosessia käynnissä ja eri julkiset toimijat, kuten Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupungin
maankäytöstä vastaavat tahot sekä elinkeinoja kehittävä Turku Science Park etsivät parhaita palvelumuotoja uuden verkoston konkretisoitumiseksi.
Veturiyrityksenä toiminee luontevimmin Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH), joka on jo sijoittunut
alueelle ja jolla on selkeä yhteiskuntavastuullinen liiketoimintaintressi sekä Topinojan alueen että
laajemmin koko kiertotalouden verkoston kehittämiseen. Veturiyrityksen lisäksi toimintaa ohjaamaan on olennaista saada mukaan alueella jo toimivat ja aluevarauksia tehneet yritykset. Topinojan
alueen koko on rajallinen, mutta silti puistoon on suotavaa saada mukaan muutama muu vähintään
keskisuuri yritys sekä lisäksi joukko pienempiä toimijoita, joista kaikkien ei tarvitse sijoittua fyysisesti alueelle. Pienempien toimijoiden etuna ovat ketterämmät prosessit kokeiluideoiden käytäntöön
saattamisessa. Kokeiluideoita tarvitaan, jotta alueelle syntyy myös innovatiivista sivuvirtojen hyödyntämistä, kokeiluja voidaan fasilitoida esimerkiksi järjestelmällä pienemmille toimijoille osittain
yhteinen työtila, ’hautomo’, joka mahdollistaa pienten erikoistuneiden toimijoiden välisen yhteistyön.

Erityisiä hyötyjä pienille toimijoille
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Jatkuva mahdollisuus nopeisiin kokeiluihin ja tukipalveluiden saatavuus



Hyvät julkiset kulkuyhteydet asiakkaita varten



Puiston markkinointi



Turvallinen ja vaatimustenmukainen toimintaympäristö (luvat)



Yhteiset laboratorio- ja tutkimuspalvelut



Uusien materiaalien tai tuotteiden testaaminen ja rekisteröityminen yhdessä

Topinpuistoon liittyvän yhteisverkoston rakentuminen ja käynnistyminen vaatii selkeän koordinointivaiheen, jossa yhteistyön malli konkretisoidaan kunkin alueesta kiinnostuneen yrityksen
kanssa. Tämä vaihe johtaa sekä joidenkin yritysten jättäytymiseen pois että mahdollisten uusien toimijoiden löytymisen.
Kunkin yrityksen resurssit ja investointihalukkuus voidaan myös alustavasti kartoittaa sekä todeta
mahdolliset suorat teolliset symbioosit yritysten välillä. Myös alueen infraan liittyvät odotukset, kuten yritysten energiatarpeet ja -tuotanto tulee laskea, jotta energiatehokkuus saadaan hyödynnettyä
optimaalisesti ja tiedotettua uusille toimijoille.
Työhön osallistuneiden toimijoiden yhteinen näkemys oli, että yhteistyötä tulee tarkastella Topinojan maantieteellistä aluetta laajemmassa näkökulmasta ja tunnistaa myös muut alueet, jotka voivat jakaa verkostoa Topinojan toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä on kantava osuus innovatiivisissa
monitoimijapuistoissa, sillä sitä vaaditaan verkostojen rakentamiseen eri sektoreiden välillä. Yhteistyötahoja alueella toimivien yritysten lisäksi ovat muun muassa kaupungit ja kunnat, mahdolliset
uudet yritykset, oppilaitokset ja tutkimuslaitokset.

Tekstiilien kierrätyksen mahdollisuudet
Hankkeessa oli erityisenä tarkastelukulmana mahdollisuus tekstiilien kierrättämiseen. Tekstiilijätteen ja -sivuvirtojen vastaanottaminen ja jalostaminen on mahdollista puiston alueella ja mahdollisella veturiyrityksellä on alaan liittyvää osaamista. Selvityksessä on koottu yhteen mahdollisia hyödyntämisprosesseja, näistä mahdollisena näyttäytyisi esimerkiksi heikompilaatuisen tekstiilijätteen
käyttäminen kierrätysbetonia valmistavan laitoksen raaka-aineena, toimintaan sopiva yritys omistaa tontin alueella. Uusista laitosinvestoinneista kiinnostava olisi puuvillan uudelleenprosessointiin
liittyvä ratkaisu, jota on tutkittu ja kehitetty Suomessa, tällaisen investoinnin kannattavuus on kuitenkin arvioitava erikseen.
Tarkasteltavan tekstiilijätteiden käsittelyn sijoittamisen kannalta alueen erityisiä etuja on hyvä logistinen sijainti Ohitustien varrella. Halisista tapahtuva oikaisu parantaa entisestään yhteyksiä Turun keskustaan. Nykyisen kaavan puitteissa alueelle voidaan sijoittaa esimerkiksi tekstiilijätteitä
hyödyntävää toimintaa, mutta se vaatisi uusia rakennuksia. Alueella ei ole valmiita käyttöä kaipaavia
lämmitettäviä rakennuksia, jotka ovat välttämättömiä homehtuvien tekstiilijätteiden käsittelemiselle ja varastoimiselle. Mikäli käsittelyyn liittyy kemiallisia prosesseja tai pesemistä, tarvitaan prosessista riippuen myös energiaa, vettä ja jätevesien käsittelyä.
Korkeaa lisäarvoa edustaa tekstiilejä kierrättävä design ja käsityöyrittäjyys. Erityisesti pienten tekstiilialan yritysten näkökulmasta yhteiset työtilat, -laitteet ja sekä tuloksia esittelevä showroom ovat
merkityksellisiä yritysten menestymiselle. Verkostoa vahvistaisi myös muiden toimialojen (puusepät,
verhoilijat, laitteiden korjaajat) sijoittuminen samaan puistoon tai sen läheisyyteen. Entisen kaatopaikan sijainti ja imago eivät suosi kuluttajille tarkoitetun myymälän perustamista Topinpuiston
alueelle. Myymälän tulisi sijaita esimerkiksi kaupunkikeskustassa, mutta tuotantotilat, varastot ja
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nettikaupan logistiikka ovat mahdollisia sijoittaa kaupunkikeskustan ulkopuolelle, esimerkiksi Topinpuiston alueelle.
Tekstiilikierrätys on hyvä konkreettinen kokeilu uudelle toimintamallille ja verkostolle. Lopulta toiminnan painopiste rakentuu kuitenkin menestyvien yritysten tarpeiden mukaan. Kuvassa 4 on hahmoteltu tekstiilikierrätyksen verkostoa ja siihen liittyviä toimintoja. Tekstiilikierrätyksessä tarvittavia erilaisia yrityksiä ja heidän rooliaan kierrätysverkostossa on esitelty esimerkinomaisesti taulukossa 3. Taulukon 3 numerointi viittaa kuvassa 6 käytettyyn numerointiin eri kierrätysverkostoon
liittyvistä toiminnoista.

Tekstiilijätteen tuonti

1.

Tekstiilijäte

Tekstiilien vienti

2.
Erilliskerätty tekstiilijäte

Energiahyödyntäminen

sekajätteessä
Manuaalinen lajittelu
Keräys

3.
3.

3.

3.

3.
3.

Kaatopaikka

3.

Kuluttajat
Uudelleenkäyttö

6.
Tekstiilipalvelut
Eco-design

5.

4. Kemiallinen käsittely
Tekstiiliteollisuus

Neitseelliset raaka-aineet

Muu teollisuus*

Mekaaninen käsittely

Kuva 6. Tekstiilikierrätyksen verkosto ja siihen liittyviä toimintoja.

23

20

Taulukko 3. Tekstiilikierrätysverkoston toimijoita ja heidän roolinsa kierrätysverkostossa.
Rooli kierrätysverkostossa (numerointi on yhtäläinen kuvan 4
kanssa)

Toimijat
Toimijasektorit

Esimerkki toimijasta

1. Tekstiilien keräys

Hyväntekeväisyysjärjestöt, kunnat
jätehuoltolaitokset ja –yritykset,
kauppakeskukset

SPR, Pelastusarmeija, LSJH (tulevaisuudessa)

2. Esikäsittely (tekstiilien manuaalinen lajittelu)

Hyväntekeväisyysjärjestöt, kaupungit ja kunnat työkokeilun tukemisen
kautta

Kierrätyskeskukset, työllistämisjärjestöt, LSJH ja yksityiset toimijat

3. Raaka-aineen myynti/ välitys

Hyväntekeväisyysjärjestöt, kunnat
työkokeilun tukemisen kautta

UFF, LSJH ja yhteistyöyritykset 
operaattori (tulevaisuudessa)

4. Mekaaninen käsittely

Yksityiset liiketoiminnanharjoittajat

Dafecor

5. Kemiallinen käsittely

Yksityiset liiketoiminnanharjoittajat

Suomessa VTT:n ja Ethican TEKIhankkeessa puuvillan käsittelyn pilotointi

6. Eco-design

Yksityiset liiketoiminnanharjoittajat

GlobeHope, PureWaste Textiles,
ThinkToday
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