
Materiaalikirjasto - Materialize konsepti

Konsepti Palvelupolku Rautalankamalli 

Materiaalien etsiminen Materiaalien varaaminen Rekisteröityminen

Materiaalien tarjoajat Materiaalikortit Idea galleria Materiaalien jäljittäminen

Materialize-materiaalikirjasto, jonka tekijä on 
Topinpuisto, Jokojo, MuotoMyrsky, on lisensoitu Creative 

Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Materiaalikirjasto-kon-
septi mahdollistaa 
kierrätysmateriaalien 
uusiokäytön. 

Materiaalien tarjoajat 
voivat laittaa materiaale-
ja, joita voi hyödyntää 
eteenpäin. 

Materiaalin hyödyntäjät 
voivat selata ja luoda 
yhteyden materiaalien 
tarjoajiin.

Materiaalikirjasto –kon-
septi on digitaalisen 
palvelualustan konsepti-
kehys.

Keskiössä on asiakasläh-
töisyys, käytettävyys 
sekä sujuva palvelupolku 
molemmille osapuolille 
sekä materiaalin tarvitsi-
joille että materiaalien 
toimittajille. 
 

Materiaalit 
Tekstiili

Pöytäliina
Verhot
Pyyhkeet
Kankaat, verhoilukangas
Vaatteet

Jalostus/työstäminen
Ompelu ja verhoilu
Pesu, silitys, puhdistus muuten
Värjäys
Silkkipaino ja painaminen
Kiinnikkeet tms.
Leikkaus

Pöytälevy/levytavara

Puulevy
Pöytälevy
Vanha ovi
Keittiön taso
Iso levy

Jalostus/työstäminen
Puhdistus
Hiominen
Vahaus, lakkaus, maalaus
Pöydänjalat

Tuoli/kalusteet

Toimistotuoli
Työtuoli
50-60-luku
Puinen tuoli
Tuoleja

Jalostus/työstäminen
Pesu ja puhdistus
Verhoilu
Kunnostus, esim. pulttien kiristys
Maalaus
Uudelleenmuotoilu, osien 
uudelleenkäyttö

Peili

Peili, käsipeili
Pyöreä (muoto)
Kehyksillä
Kampauspöytä
Ehjä/haljennut/kulunut

Jalostus/työstäminen
Työstäminen osiin
Kehystäminen
Patinointi yms. Käsittely
Kiinnittäminen
Puhdistus

Vaneri

Koivuvaneri, filmivaneri, 
vesivaneri
5mm, 10mm (paksuus)
2400 x 1200 (koko)
Vaneriaihio, Havuvaneri

Jalostus/työstäminen
Puhdistus
Sahaaminen/leikkaaminen
Hionta
Vahaus, öljy, pintakäsittely
Reunojen siistiminen, viisteet
Maalaus

Rauta/metallitavara

Verkko
Kenttinki
Levy
Hukkapala
Tuote: mutteri, vispilä yms.

Jalostus/työstäminen
Puhdistus, hionta
Leikkaus osiin
Maalaus tms. Käsittely
Pakotus, laserkuviointi
Taonta, hitsaus, puristus
Hiekkapuhallus

Valaisin

Kattolamppu, kattovalaisin
Spotti, LED-lamppu
Työvalaisin, työpöydän 
valaisin
Yleisvalo, putkivalaisin

Jalostus/työstäminen
Sähköistäminen, sähkötarkastus
Puhdistus, hionta
Maalaus
Hiekkapuhallus

Kehykset

Taulu
Valokuvakehys
Raamit
50x70, A3, 100x70, A4
Poka, karmi

Jalostus/työstäminen
Purku
Sahaukset
Uudelleen kehystys

Pintakäsittely - Maalit ja 
liuottimet, maalaustarvikkeet

Väri
Virhesävyt
Telat
Suti

Jalostus/työstäminen
Jalostus/työstäminen
Puhdistaminen

Nippelitavara

Proput
Mutterit
Ruuvit

Jalostus/työstäminen
Puhdistus

TIETOISUUS PRE-SERVICE

PRE-SERVICE

PALVELUN AIKANA

PALVELUN AIKANA

PALVELUN AIKANA

PALVELUN AIKANA

PALVELUN AIKANA
POST-SERVICE

POST-SERVICE

Materiaalin
tarvitsijat ja tuottajat

Kirjautuminen

Kiinnostuminen
Motivoituminen
Luottamus

Luottamus
Helppous
Ymmärtäminen

Materiaalin
haku ja lataus

Helppous
Oma hallinta

Materiaalin
valinta 

Helppous
Lisäkyselyt

Materiaalin
varaaminen
Helppous
Varaus
Hinta 

Materiaalin
hakeminen

Helppous
Vahvistus

Materiaalin
hakeminen 
ja jalostus

Palvelu/jalostus
logistiikka
Välivarastointi

Materiaalin
maksu 

(Mahdollinen)maksu
Tinkaus
Kuitti

Materiaali
sertifikkaatti

Helppous
Oma hallinta
Käsittelyketju

Tilastointi
ja uudelleen kiertoon

Tilaistointi
Master-levelit
Loppumateriaali
uudelleen myyntiin

Palvelun blueprint
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Viestintä 
ja markkinointi

Palveluun 
tutustuminen

Toimittajan 
ilmoituksen julkaisu

Lisää
tarinan

taustalle

Varasto / 
Kirjanpito

poistaa
varastosta

Materiaalin 
jäljitettävyys

sertifiointi

Tunniste vrt. hese App
esim. 4 numeroinen sarja

“Kaupan/vaihdo” päättäminen
noudettaessa

luovuttaa
materiaalin

sertifikaatti
“New cycle”

miten paljon on 
säästetty netseellista

 materiaalia

Tagit ja 
sanoitukset, tarinat
“hordaaja”- diplomi

Operaattorin 
aktiivinen rooli

Operaattorin 
aktiivinen rooli

Kuljetus 
lisäpalveluna

Seuranta 
ja liikkuminen

Välivarastointi

jalostus
lisäpalvelulna

Kiinnitetään 
jalostusvaihe tuotteeseen
-> uusia palveluntarjoajia

Toimittaja
profiili

Materiaalilähtöinen suunnittelu
Miten hyödyntää materiaalia

Materiaalin 
etsiminen

Lisätietojen 
kysyminen

Tilaus / 
lahjoitus tai

hinta

haku ja
ajankohdan 

sopiminen

tinkaaminen
lisä

palvelut
Haku /

kuljetus

Maksu
noudon 

yhteydessä 
tai lasku

arvostelu Ylijäämämateriaalin 
raportointi

Samasta materiaalista 
uusi ilmoitus

helposti 
(omistajan vaihto)

Omien tuotteiden galleria, 
myynti / linkki omaan kauppaan

Portfolio, mitä materiaalista on tehty
> näkyvyys

Raportointi 
ja kokonaisseuranta

Tarinat materiaalien takana 
(pellavalanka tarina)

Operaattori 
tukee 

materiaalikortin
laittamisessa

Materiaalikoulutus 
Tekniset ominaisuudet

Repurposing service
(eli mitä

 materiaalia 
voisi hyödyntää)

Repurposing service
 

Profiilin luonti
yhteystiedot
paikkakunta
maksutavat

yritys / yksityinen

materiaalikortti
1. Materiaali
2. Kunto (tähti / A-C)
(A=käyttämätön, C = likaista
3. Käyttöaika (uusi, X-kertaa, ei tietoa)
4. Paljonko materiaalia on
5. Minimikoko ja mitat
6. Hinta ja arvo
7. Kuva (esim. kännykällä)
8 Paikkatiedot

Materiaalin etsiminen
1. materiaali
2. ylijäämä
3. missä (paikkatiedot)
4. haku vai kuljetus
5. sopiminen noudosta

Monen toimijan tavoittaminen
saman aikaan 

Raha ei liiku - generoidaan kuitti 
Kuittien yhteyteen kuitataan 
materiaali ja määrä

Poistetaanko varastosta

Piilotetaanko ilmoitus

Tähtiarvostelu näkyväksi
ja operaattorille viesti
 tarvittaessa mikä meni vikaan

galleria / linkit
esim. instaan

re-aktivoi
ilmoituksen
vähentää määrän
joka on käytetty

Kokonaislaskelma ja vaikuttavuus

Jäteyrityksen raportti, 
kuinka paljon materiaalia
mennyt hyötykäyttöön

Maksu noudon yhteydessä

ilmoitukset
markkinointi

materiaali

Operaattori = kuljetus
Materiaaliin myynti 15 %

Provisio palvelujen myynnistä 15 %

Liiketoimintamalli ideas
Julkinen rahoitus (kaupunki yms.)

Toimittaja 
lisää 

materiaalin

Profiili sekä 
toimittaja että asiakas

Roskalavaryhmän
 helppous AV, YV

Miten mitata identifioida
ja jäljitettävyys

Raha ei liiku - mutta generoidaan kuitti 
Kuittien yhteyteen kuitataan 

materiaali ja määrä

Vapautetaan ihmiset kommunikoimaan
toistensa kanssa (ohjelma alustana)

Mikä on vastaavan neitseellisen
materiaalin kulutus (hiilijalanjälki).

Maksu ilmoituksesta (tehdessä)

Luotettava
palvelu

Alan julkaisut ja tiedotteet

Ornamo, Taito, Käsityöliitto

Taiteilijoiden välityspalvelu Tatu ja 
Sote

Pre-Service Materiaalien haku Service Jälkimarkkina 
Promo | Esimerkit



Material library - Materialize concept

Concept User Jouney Wireframe

Looking for materials Reserving the materials Enroll and registeration

Material providers Material cards Idea galleria Material chain of custody

Materialize-materiaalikirjasto, jonka tekijä on 
Topinpuisto, Jokojo, MuotoMyrsky, on lisensoitu Creative 

Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Material library –concept 
is a digital plattform that 
makes it possible find 
and re-use materials 
easily. 

Material provider can 
upload materials to the 
application. 

Material user can find the 
materials and make the 
connection with the 
providers

Material library concept 
is the digital framework 
for recycling material 
platform or market place.

The focus is to have easy  
user experience and  
usability both for provider 
and users.   

 

Material cards examples
Textile

Tablecloth
Curtain
Towel
Rest fabrics
Clothes

Refine processing
Sew and upholstery
Washing, ironing, and cleaning
Dye
Screen print and printing
Attachment &c
Cutting 

Board or panel

Wooden panel
Table board
Old door
Kitchen plate
Large panels

Refine processing
Cleaning
Cutting
Polishing
Vaxing, varnishing, painting
Fixing the stands

Chair / Furniture

Office chair
Old style
50-60s furniture
Wooden chair
Armchair

Refine processing
Washing and cleaning
Upholstery
Refurbish
Painting
Re-design

Mirrow

Hand mirrow
Round mirrow (form)
Frame
Dressing table
Whole/broken/wear out

Refine processing
Processsing parts
Framing
Patinate or other handling
Fixing
Cleaning

Plywood

Plywood, film wood 
Veneering
Thickness 5mm, 10mm 
Size 2400 x 1200
Playwood material 

Refine processing
Cleaning
Sawing and cutting
Polishing
Surface treatment
Trimming the edges
Painting

Iron / Metal ware

Net, grid
Chain
Plate
Waste material
A product: whisk &c

Refine processing
Cleaning 
Cutting 
Painting or processing
Lasering
Forge, welding
Sandblast

Lamps

Ceiling light
Spotlights
Office lights
Table lamp
Led -lights

Refine processing
Electrification, control
Cleaning 
Polishing
Painting
Sandblast

Frame

Painting frames
Photo frames
Frame sizes
50x70, A3, 100x70, A4
Framing profiles

Refine processing
Disassemble
Sawing
Re-framing 

Surface treatment - Paints, 
solvents, paint accessory

Colours
Wrong colours
Solvents
Paint brush

Refine processing
Cleaning

Small items

Nuts
Screws
Bolts

Refine processing
Cleaning

AWARENESS PRE-SERVICE

PRE-SERVICE

DURING THE SERVICE

DURING THE SERVICE

DURING THE SERVICE

DURING THE SERVICE

DURING THE SERVICE
POST-SERVICE

POST-SERVICE

Material providers
and users

Enrollment

Interest
Motivation
Trust

Trust
Easyness
Understanding

Material upload and
location

Easyness
Control 

Finding
material

Easyness
Additional 
information
exchangeMaterial

booking
Easyness
Reservation
Price

Material
pick-up

Easyness
Conformation

Matrial logistics
and prosessing
Prosessing service
Logistic service
Intermediate landing 

Material
payment

Payment
Discount
Receipt

Material
certification

Easyness
Control
Chain of custody

Statistics
and re-upload
Statistics
Master-levels
Rest material re-upload
to the library

Service blueprint
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COMMUNICATION
AND MARKETING

FAMILIARIZE
WITH THE APPLICATION

publishing
the material

Adds
the story of 
the material
(if avaiable)

Logistic / 
bookkeeping

removes
from
the

warehouse

Material
identfication

and
chain of custody

Identifier
eg. 4 digit servial
determination of
the transaction

Hand over 
the material 

certification
“New cycle”

how much virgin 
material was saved

Tags, stories

“heavy user”- diplom

active roll of 
operator

active roll of 
operator

Logitics
as service

Tracking
as a service

Intermadiate
warehousing

as service

Processing
services

as value added 
services

Processing services 
are linked 

with the materials
-> new service providers

material
provider

profie

Design by material or 
Material by design

Searching
Asking for
additional 
information

Oder / 
donation or

price

Pick up and
Time

check

Discount
Negotiation Additional

services
Pick-up /
Logistic

payment
with the pick-up

or invoice

review
Excess

material 
report

New add from
the same mateiral

(change of owner)

Own products galleria, 
on-line sales or link to the own pages

Portfolio what has been done with
the same material 

reports and
overall monitoring

Stories behind the 
materials

(this use to was my grandmothers..)

Operator
supports to add

 materials

Material trainings
teknical features

Repurposing service
(Ideation training how

to reuse materials)

Repurposing service
 

Profile creation
contact inforamtion

CitY
payment

company / private

Material card
1. material 
2. condition(star rating/ A-C)
(A=unused, C = dirty
3. usage (new, X-times, unknown)
4. quantity of material
5. size and measurements
6. Price or price estimation
7. Images (with mobile phone)
8 place or city

Searching
1. material 
2. excess 
3. Where(Locationt)
4. Pick-up or logistic
5. Time of pick-up

How to reach different
providers at the same time

Payment or not
- generation of receipt
with material specs and amont

Take out from the warehouse
amount?

Star rating and complain
to operator if something gotwrong

galleria / links
eg. Instagramm

re-aktivation
of the material
add with new 
amount

Statistic and effectiveness

waste management company
reporting

how much material are reused

Payment with the pick up

ADVITING
MARKETING
MATERIAL 

Operator =Logistic
Material sales 15 %

Commission of services 15 %

Business model choices
Public funding

provider
adds

the material

Profile can be both
provider and user

Easyness
of addtional questions

How to measure 
identification and chain of custody

If money is not moving (donation) 
the generation of receipt needs 

to be done to track the material and  quantity

Let the people communicate each other
 (app as plattform)

What is the carbon footprint of
similar material (carbon handprint)

Payment by adding the material

reliable
service

Magazines and prss-release

Ornamo, Taito, Käsityöliitto

Taiteilijoiden välityspalvelu Tatu ja 
Sote

Pre-Service Search for materials Service Post Service
Promotion | Idea Gallery


