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Taustaa

Kiertotalousmyymälän konseptimallit on laadittu 

osana CircHubs 2 -hanketta, jossa luodaan 

uudenlainen, kotimainen kiertotalousmyymälän 

konsepti.

Kehitettävänä on toiminta- ja palvelualusta, 

joka tarjoaa yrityksille innovatiivisia

ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia,

tukee materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja jalostusta

sekä mahdollistaa tuotteiden ja arvokkaiden 

materiaalien kierrossa pysymisen 

mahdollisimman pitkään.

CircHubs 2 -hanketta toteuttavat 

Lounais-Suomen Jätehuolto ja Kiertokaari. 

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto 

(EAKR), kuutoskaupungit, hanketoteuttajat sekä 

Suomen valtio.

Kiertotalousmyymälän konseptimallit luotiin 

yhteiskehittämällä työpajoissa 17 

kehityskumppaniyrityksen ja -yhdistyksen kanssa. 

Konseptille luotiin kolme erilaista toteutustapaa, 

joita voidaan hyödyntää tulevaisuuden 

kiertotalousmyymälän suunnittelussa 

Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. 

Tavoitteena on tukea ja vauhdittaa materiaalien 

uusiokäyttöä tukevaa liiketoimintaa.

Konseptimalleista viestitään osana Suomen 

kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-

verkostoa.

Lisätietoja hankkeesta

Hanke-esittely

6Aika-strategia

CircHubs

31.5.2022

https://6aika.fi/project/circhubs-2
https://drive.google.com/file/d/1Z5yJUoJyOuYkQbveSLDIhpdIJaZOfyxZ/view
https://circhubs.fi/


Visiot

• Kiertotalousmyymälän konseptimallien 
suunnittelussa otettiin huomioon 
kehityskumppanien ja Turussa Lounais-
Suomen Jätehuollon toimialueella 
sijaitsevan Topinpuiston 
kiertotalouskeskuksen erityispiirteet ja 
tarpeet. Niitä voidaan kuitenkin hyödyntää 
kiertotalousmyymälöiden suunnittelussa 
alueesta riippumatta.

• Hankkeeseen kehityskumppaneina ja 
verkoston jäseninä osallistuvien yritysten 
kanssa muodostettiin yhteinen näkemys 
kiertotalousmyymälästä.

• Konsepti suunniteltiin sellaiseksi, että se 
sopii jokaisen yrityksen yksilölliseen 
liiketoimintaan, mutta tämän lisäksi se 
muodostaa toiminnalle yhteisen vision ja 
arvot.

”Kiertotalousostos-
keskus on 

yrityksille raaka-
aineiden lähde ja 

kestävän 
liiketoiminnan 

kumppani”

”Topinpuisto on 
poikkeuksellisen 

hyvä 
kiertotalousverkosto 

ja -keskus”

”Lounais-Suomen 
kiinnostavimmat 

kiertotalouden 
yritykset, 

tuotteet ja palvelut 
löytyvät vaivatta 
Topinpuistosta”



Kiertotalousmyymälän 
vaihtoehtoiset 
toteutustavat



Skenaariot

1. Minimimalli 

Materiaalin vastaanotto ja yritysten 

materiaalinoudot järjestetään Topinpuistossa, 

ei ostoskeskusta. Myynti nykyiseen tapaan 

yritysten omissa kanavissa.

B2B - Business to Business. Yritykset 

määrittelevät, mitä materiaaleja ne tarvitsevat 

omien tuotteidensa valmistukseen.

2. Mediummalli

Materiaalin vastaanotto ja yritysten 

materiaalinoudot järjestetään 

Topinpuistossa. Useita monen yrittäjän 

yhteisiä tiloja muualla saman brändin alla, ei 

ostoskeskusta.

B2B, myös B2C - Business to Customer. 

Kuluttajat voivat ostaa kiertotalouteen 

perustuvia tuotteita ja palveluita verkoston 

yritysten myymälöistä.

3. Maksimimalli

Materiaalin vastaanotto ja yritysten 

materiaalinoudot järjestetään Topinpuistossa. 

Uusi kiertotalouden kauppapaikaksi rakennettu 

ostoskeskus Topinpuistossa TAI uusi 

ostoskeskus muualla.

B2B ja B2C. Yritykset hyödyntävät materiaaleja 

ja kuluttajat voivat ostaa kiertotalouteen 

perustuvia tuotteita ja palveluita kiertotalouden 

ostoskeskuksesta.

Hankkeessa muotoiltiin kolme erilaista toteutustapaa kiertotalousmyymälälle Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta-alueella.



Skenaario 1, minimimalli

Materiaalin vastaanotto ja jakelu 
yrityksille Topinpuistossa, mutta ei 
myymälätiloja .

Yritysten tuotteiden valmistus 
nykyiseen tapaan yritysten omissa 
tiloissa ja omien kanavien kautta.

B2B - Business to Business - yritykset 
määrittelevät, mitä materiaalia 
tarvitsevat omaan toimintaansa.

Luodaan systemaattinen tapa kerätä 
materiaalia ja ohjeistus sen 
varastointiin ja laadunhallintaan.

Materiaalien vastaanotolle ja jakelulle 
voidaan pilotoida erilaisia vaihtoehtoja 
materiaalin ja ajan suhteen rajattuna, 
tiloina esimerkiksi konttikuja.

Lajittelun asiakkaille kehitetään 
selkeämpää toimintamallia jätteiden 
lajitteluun.

Yritysten verkostoituminen ja uusien 
materiaalintarjoajien ja –
vastaanottajien löytäminen.

Yritykset maksavat materiaaleista 
tietyn periaatteen mukaan, esim. €/kpl 
tai €/kg.



Mitä tarvitaan minimimallin toteuttamiseen?

Haasteita ja huomioita

Skenaario voi rajoittaa vain palveluita 
tarjoavien yritysten osallistumista, 
mikäli tarjolla ei ole myymälätilaa. 
Toisaalta verkoston toiminta ei 
välttämättä tarvitse fyysistä tilaa.

Tarjottavien materiaalien osalta tulee 
huomioida riittävän nopea varaston 
kierto.

Malli tarvitsee paljon logistiikkaa ja 
työvoimaa materiaalien vastaanottoon 
ja niiden uudelleenkäyttöön 
soveltuvuuden arviointiin.

• Infra materiaalien vastaanottoa 

varten 

• Materiaalivirtoja ja niiden ohjaamista 

yritysten käyttöön

• Yrityksiä, jotka tarvitsevat materiaalia 

omien tuotteidensa valmistukseen

• Henkilöstöä tavaran 

vastaanottoon, lajitteluun ja jakeluun

• Sähköinen alusta materiaalin 

toimittajien ja käyttäjien välille 

parantamaan materiaalien 

liikkuvuutta

• Viestintää, jonka avulla materiaalien 

tarjoajat ja käyttäjät kohtaavat



Skenaario 2, mediummalli

Materiaalin vastaanotto ja sen jakelu 
yrityksille Topinpuistossa.

Myös B2C - business to customer, 
verkoston yritykset valmistavat ja 
kunnostavat materiaalit omissa tiloissa, 
mutta järjestävät myös yhteisiä 
myymälätiloja.

Kuluttajat voivat ostaa kiertotalouden 
periaatteiden mukaisesti valmistettuja ja 
toteutettuja tuotteita ja palveluita 
verkoston eri toimijoilta.

Palveluntuottajat pääsevät 
mallissa selvemmin esille.

Erilaisia pilotteja voidaan tehdä 
monipuolisemmin ja yhteistyössä 
eri yritysten kesken.

Yhteisen brändin luominen 
mahdollistuu, kun verkoston 
jäsenet toimivat tiiviimmässä 
yhteistyössä.



Mitä tarvitaan mediummallin toteuttamiseen?

• Kiertotalouden mukaista toimintaa 
toteuttavia yrityksiä ja 
organisaatioita, joilla on yhtenäiset 
arvot

• Operaattori, joka validoi 
yhteistyötahojen kiertotalouden ja 
vähähiilisyyden arvot

• Henkilöstöresurssia tavaran 
vastaanottoon ja käsittelyyn

• Tilat ja rakenteet materiaalien 
vastaanottoa varten sekä 
myymälätiloja

• Systemaattinen tapa kerätä 
materiaalia ja säännöt 
varastoinnille

• Sähköinen alusta materiaalin 
toimittajien ja käyttäjien välille

• Yhteistä markkinointia

Haasteita ja huomioita

• Voiko välimalli sisältää jopa 
enemmän liiketoimintariskejä, kuin 
"täyden mittakaavan” 
ostoskeskus? 

• Miten tuotetaan lisäarvoa 
suhteessa minimimalliin?

• Tuoko haasteita se, etteivät 
yritysten tarpeet kohtaa samaan 
aikaan?

• Vaikeampi markkinoida, kuin 
ostoskeskuksena toteutettu?

• Tarvitsee erillisen operaattorin



Skenaario 3, maksimimalli 

Vaihtoehto A.

Topinpuistoon rakennettu uusi 
ostoskeskus, joka sopii tiloiltaan 
kiertotalouden kauppapaikaksi.

Vaihtoehto B.

Uusi ostoskeskus, joka sijaitsee 
muualla kuin Topinpuistossa.

Materiaalin vastaanotto ja jakelu 
voivat sijaita keskitetysti 
Topinpuistossa.

Mikä muuttuu suhteessa 
mediummalliin?

• Yritykset myyvät kiertotalouteen 
perustuvia tuotteita ja palveluja 
samassa myymälässä sitä varten 
rakennettuihin tiloihin

• Varasto- ja työtilat

• Kiertotalouden palvelut näkyvillä ja 
saatavilla

• Tiloissa järjestetään koulutusta ja 
kurssitoimintaa

• Ravintola- ja kahvilapalveluita



• Yhteinen operaattori tai muu liiketoimintamalli

• Kiertotalouden mukaista toimintaa toteuttavia yrityksiä ja 
organisaatioita

• Materiaalivirtoja ja niiden ohjausta yritysten käyttöön

• Kannattavan liiketoiminnan suunnittelu ja ansaintamallin 
löytäminen

• Rahoitusmalli rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen

• Myymälärakennus, joka on suunniteltu joustavasti 
kiertotalouden kauppakeskukseksi

• Yhteiset arvot ja säännöt, joihin yritykset sitoutuvat

• Henkilöstöresurssia tavaran vastaanottoon ja käsittelyyn

• Sähköinen alusta materiaalin toimittajien ja käyttäjien välille

• Toimijoiden yhteistä markkinointia ja brändäystä

Mitä tarvitaan toteuttamiseen?

Haasteita ja huomioita

• Vaatii rahallisia resursseja ja 
investointia

• Uuden rakennuksen suunnittelu ja 
toteuttaminen ovat pitkäaikaisia 
projekteja

• Kokonaisvaltainen projektin hallinta 
ja toteutus

• Sijainnin valinta

• Operaattorin valinta ja 
henkilöresurssit



Arvopohja

• Kiertotalous kuluttajalle helpoksi

• Sparrataan toimijoita kiertotalouden tuotteissa ja palveluissa

• Luodaan eri kokoisille kiertotaloustoimijoille 
mahdollisuuksia esitellä ja/tai myydä omia tuotteitaan ja palveluitaan

• Kerrotaan läpinäkyvästi, mistä materiaali tulee ja mitä sille tehdään

• Vähähiilisyys ja ympäristönsuojelu ovat keskeisessä asemassa

• Tuunailulle tilaa, rakas tavara saa uuden elämän

• Luodaan aito vaihtoehto "uuden" tuotteen tilalle

• Vanhan kunnostaminen



2022

• Materiaalien vastaanottoa Topinpuistossa kehitetään, 

siihen luodaan toimintamalli ja jätemateriaalivirrat 

turvataan yritysten käyttöön

• Valitaan ja yhteiskehitetään digitaalisia alustoja ja palveluita

• Toteutetaan kokeiluja yritysten kanssa, esimerkiksi 

pilotointia ajallisesti sekä materiaalin mukaan rajattuna

• Kehitetään skenaarioita ja niiden sisältöä

• Kartoitetaan toimijoiden ja hankkeiden rahoitusta

Lounais-Suomen Jätehuollon tiekartta toteutukseen

2030

• Koko perheen kiertotalousostoskeskus

• Kestävän liiketoimintamallin validointi



Yhteenveto

• Skenaariot voidaan toteuttaa 
vaihtoehtoisina tai asteittain ja 
niiden kehitystä jatketaan. 

• Luodaan toimintasuunnitelma 
toteutukselle.

• Jatketaan yhteistä kehittämistä 
yrityskumppanien kanssa.

• Lounais-Suomen Jätehuollon 
jätteen vastaanotto toimii 
uudelleenkäyttöön ohjattavien 
materiaalien alustana ja palvelee 
yrityksiä kierrätysraaka-aineiden 
tarjoajana.

Kumppaneina kiertotalousmyymälä-
konseptia kehittämässä:

• Best from the past

• CoReorient

• Decorescue

• Hävikkikukkakauppa Käpy

• Ikea

• Piece of Jeans

• Pikkuvihreä

• Pimee wintti

• Punainen Norsu

• Ramirent

• Restatop

• Siivouspalvelu Kota

• SPR Soppi kierrätysputiikki

• Turun Ekotori

• Turun Verhoilijamestarit ry

• Tyyki Design

• Wanhan Wallankumous



Hankkeen yhteystiedot 

https://circhubs.fi/6aika-circhubs-2/

