
Palvelupajassa suunniteltiin esiteltäväksi seuraavat 10 esimerkkiä:

1)

Helppo tapa perustaa vajaasti käytettyjen tavaroiden markkinapaikka: Sharetribe.

He tekevät internetiin alustan, käytännössä webbikaupan, jonka kautta alustan omistaja voi
käynnistää minkä tahansa tavaran tai palvelun kierrätyskaupan tai vaihdon.
https://www.sitra.fi/caset/helppo-tapa-perustaa-vajaasti-kaytettyjen-tavaroiden-markkinapaikka/

2)

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen Pop Up-kierrätys.

Lyhytaikainen myyntioperaatio, kuten nimi Pop Up kertoo. Kokeiltu tähän mennessä kaksi
kertaa, viimeksi syksyllä 2021. Kierrätyskeskuksen digisuunnittelija Jenni Särmä kertoi mallista:
hän käy kuvaamassa esim. purkutalossa kaiken myytäväksi kelpaavan. Kuvan laitetaan
Kierrätyskeskuksen verkkokauppaan (https://kauppa.kierratyskeskus.fi) ja ihmiset ostavat ne
siellä näkemättä fyysistä esinettä. Sen jälkeen ostaja noutaa ostoksensa suoraan kohteesta,
ilman että esine missään vaiheessa siirtyy välivarastoon. Näin säästyvät myös liikenteen
päästöt. Esimerkiksi kymmeniä jääkaappeja, ovia, naulakoita ym. on mennyt yhdessä Pop
Up-kohteessa tällä tavoin kiertoon.
https://www.sato.fi/fi/kotona/meidan-talossa/purkumateriaalit-ja-kalusteet-kiertoon-castreninkadu
n-kiertotalous-pop-upissa/84605222

Muualla esimerkkejä esim. VM-carpet ja Saltex: myyntipäivä jossa tuotteita halvalla, tai
Keskisen peräkonttikirppis.

3)

Kiertotalouden palvelukeskus. Upcycling.

“Kiertotalouden palvelukeskus elävöittäisi Helsingin ydinkeskustaa.” (Helsingin sanomat, lukijan
mielipide 12.7.2021) https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008119803.html

“Esimerkiksi Relove second hand -konsepti avasi ovensa Stockmannin tiloissa, ja
Tampereella Rekki second hand -palvelu on avattu Sokoksen liiketiloihin. Tämä ajan
ilmiö näkyy myös ydinkeskustan ulkopuolella ja sen lähettyvillä olevissa
kivijalkakaupoissa, joissa uusia kiertotalouden lainaus- ja korjauspalveluita on
tullut runsaasti lisää. ...Kaupungilla olisi tässä suuri potentiaali uudistua ja olla mukana
mahdollistamassa kestävämpää kulutuskäyttäytymistä ja tehdä siitä kaikille helpompaa.
...Tarvitsemme kipeästi ostoskeskusten rinnalle vaihtoehdon palvelukeskuksesta, jossa
useampi kiertotalouskonsepti löytyy saman katon alta. Palvelukeskus voisi sisältää
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muun muassa vaatteiden entisöinti- ja korjauspalveluita, suutarin palvelut,
pesulapalvelut, vaatelainaamon sekä second hand - ja vintage-myymälöitä.
Keskuksessa voisi toimia myös elektroniikan korjaus- ja kierrätyspiste,
urheiluvälineiden vuokraamo ja jopa hävikkiruokamyymälä sekä -ravintola. Uskon,
että moni yrittäjä hyötyisi palveluiden toimiessa kollektiivisesti, ja ihmiset saisivat
uuden, kestävämmän syyn käyttää ydinkeskustan palveluita ja rakentaa kuluttamista
kiertotalouteen pohjautuen.”

“Pienille yrityksille yksi helpoimmista tavoista lähestyä kiertotalouden toimintaa on lisätä
yrityksen toimenkuvaan korjauspalvelu. Se voi tapahtua yrityskumppanin kautta tai oman
yrityksen palvelua laajentamalla. Moni mm. vaatekauppias tarjoaa nykyään huoltoja
korjauspalvelua hyödyntäen pienompelimoita ja suutareita. Myös lainaamot ja
vuokrauspalvelut ovat haluttuja palveluita (mm. Liizi, Lainappi, useat vaatelainaamot)”

“Tärkeää huomioida visuaalinen panostus ja yrityksien ulkoinen "habitus". Jos
kulutuskäytökseen haluaa vaikuttaa suuresti (ja saada liiketoiminta kannattavaksi), se
koskee eniten keski- ja suurituloisten ostokäyttäytymisen muutosta, jolloin palvelut tulisi
sijaita ns. tutuissa, helposti saavutettavissa paikoissa (sijainti) ja että ne tarjoavat
palvelu- ja ostokokemuksen samankaltaisena, korkealaatuisena, jotta ne ovat
houkuttelevia ja saavat aikaan muutoksen valita kestävämpi tuote tai palvelu.”

Esimerkkejä muualla ovat esim Ruotsissa Retuna Recycling Mall (https://www.retuna.se/english
ja https://www.circularcityfundingguide.eu/case-studies/retuna-the-worlds-first-recycling-mall/)
sekä Saksassa Modulor-kauppa (Modulor tarjoaa paljon muutakin kuin kiertotaloudellista
tavaraa, mutta sen tee-se-itse-malli ja paikalta saatavat palvelut voisivat antaa vinkkejä
upcycling-tyyppiselle kiertotalouden toiminnalle https://www.modulor.de/en/store-berlin/
https://www.cool-cities.com/modulor-14265/)

4)

Vuokrattavien tapahtumatilojen markkinapaikka.

“Yksin Helsingissä on yli miljoona neliötä tyhjää toimistotilaa. Myös muut tilat, kuten erilaiset
tapahtumatilat, ovat paljon tyhjillään ja tiedot niistä hajallaan.“ Voisiko tätä laajentaa esim. niin
että paitsi toimistotilaa tai tapahtumatilaa vuokrataan ulos, kaikkea tilaa voisi vuokrata kun se on
vajaakäytöllä? https://www.sitra.fi/caset/vuokrattavien-tapahtumatilojen-markkinapaikka/

5)

Panttijärjestelmä kiertotalouden mekanismiksi.

Esimerkkejä: uudelleenkäytettävä pantillinen takeaway-rasia (Kamupak
https://www.kamupak.fi/) ja muovipakkausten pantti (MuoviSampo
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1230767)
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6)

Verkkopalvelu, joka yhdistää rikkinäisten tavaroiden omistajat ja paikalliset korjaamisen
ammattilaiset.

Miksei hakukone riitä? Mukana on mahdollisimman varmennettuja kontaktitietoja. Korjausta
toteuttavat yritykset ja toiminimet ovat usein pieniä toimijoita, joilla ei ole omia verkkosivuja.
Verkon yritysrekisterien ja -hakemistojen tiedoissa on myös usein puutteita. Pirkanmaalaisia
toimijoita kontaktoidessa ilmeni, että noin 70 % suutareista, noin 60 % ompelijoista sekä
kodinkoneiden ja laitteiden huoltajista on joko lopettanut, eläköitymässä tai ei muusta syystä
halunnut mukaan. Kellosepistä ja entisöijistä noin puolet olivat edelleen aktiivisia
https://korjaa.se/

7)

Tuote palveluna.

Esimerkki ulkomailta: Blue Movement. Kodinkoneet hankitaan leasing-vuokrattuna, ei
omistukseen. Näin tuotteen myyjä tai tuottaja ottaa vastuun korjaus-, huolto- ja kierrätysasioista.
https://www.bluemovement.com/nl-en/how-it-works

https://www.sitra.fi/caset/kodinkoneet-palveluna-edistavat-uudelleenkayttoa-korjaamista-ja-pide
mpaa-kayttoikaa/

8)

Vertaiskaupan kuljetusten hoitaminen.

“Olemme Sastamalassa keväällä 2020 perustettu pienkuljetusyritys… Haluamme olla
tukemassa kestävää kehitystä sekä kiertotaloutta niin tavaroiden uusiokäytön kuin sen
oikeaoppisen lajittelun osalta hävitystilanteessa.”

Häijään kuljetus: “Peräkärryjen vuokraamisen ja ystävien mukaan haalimisen sijasta, tarjolla on
mukavampi tapa huonekalujen ja muiden tavaroiden kuljetuksiin, erityisesti vertaiskaupan
yhteydessä. Häijään kuljetus tarjoaa myös kätevän noutopalvelun turhaksi jääneille tavaroille,
joita ei voi jättää jätekatokseen. Tavarat kuljetetaan kaatopaikalle lajitteluun ja takaisin
uusiokäyttöön. Käyttökelpoiset tavarat pyritään saattamaan uusiin koteihin muun muassa
internetin Annetaan -palstojen kautta.”
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/portfolio/palvelu-vertaiskaupan-kuljetuspulmien-ratkaisemi
seksi/

9)

https://korjaa.se/
https://www.bluemovement.com/nl-en/how-it-works
https://www.sitra.fi/caset/kodinkoneet-palveluna-edistavat-uudelleenkayttoa-korjaamista-ja-pidempaa-kayttoikaa/
https://www.sitra.fi/caset/kodinkoneet-palveluna-edistavat-uudelleenkayttoa-korjaamista-ja-pidempaa-kayttoikaa/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/portfolio/palvelu-vertaiskaupan-kuljetuspulmien-ratkaisemiseksi/
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/portfolio/palvelu-vertaiskaupan-kuljetuspulmien-ratkaisemiseksi/


Opiskelijoiden yhteinen ideointi, jakamistalouden mallin kehittäminen opiskelijoiden toimesta,
opiskelija-asuntoloissa.

https://toas.fi/ajankohtaista/pilottikokeilu-share-save-tavaroiden-yhteiskayttopalvelusta-pekolass
a/

Alustan ensimmäisen pilotin tarjontaa voi nähdä tuolla: https://shareandsave.fi/

10)

Persoonallisia sisustusesineitä kierrätysmateriaaleista.

“Roina design on yritys, jossa suunnittellaan ja valmistetaan persoonallisia, omintakeisia ja
ronskisti tyylikkäitä käyttö-, sisustus- ja taide-esineitä rautaromusta sekä muista
kierrätysmateriaaleista. Yritys tekee myös tilaustöitä yhtä lailla koteihin kuin julkisiin tiloihin.
Roina designin tuotteita on ostettavissa valikoiduissa kivijalkamyymälöissä, omassa Shopissa ja
jatkossa myös verkossa. Roina designin yhteydessä toimii taideateljee VahtokArt, joka keskittyy
kierrätystaiteeseen.”
https://www.kiertotaloudestakasvua.fi/portfolio/persoonallisia-esineita-kierratysmateriaaleista/

https://www.roina.design/
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