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Suomalaiset voidaan jakaa neljään eri profiiliin heidän 
kiertotalousvalmiuksiensa perusteella, kertoo tuore 
tutkimus.

”Löydetyt profiilit ovat helppoilija, hamstraaja, 
hanskaaja ja varustautuja. Profiilit kuvaavat ihmisten 

ominaista tapaa suhtautua kiertotalouteen, mutta profiilit voivat 
myös vaihdella tilannekohtaisesti”, palveluanalyytikko Petteri 
Hertto Palmusta kertoo.

Hamstraaja                 
rakastaa tavaraa
Lähes kolmasosa (27%) haastateltavista on tyylipuhtaita 
hamstraajia, jotka eivät koskaan heitä mitään pois ja joilla rak-
kaus tavaraa kohtaan on suurta. Joillakin jopa parisuhde kärsii 
tästä.

”Heidän kohdallaan kiertotalouden ratas pysähtyy. He tun-
nistavat, että tavaraa on liikaa, mutta he eivät halua luopua siitä 
ilman apua tai painostusta. Tavaroiden lainailu muille on vaikeaa 
ja keräily täyttää heidän kätkönsä”, Hertto kuvailee.

Suomalaiset voi jakaa kiertotalousvalmiuksiltaan neljään 

ryhmään. Millainen itse olet?

n TEKSTI MARJA SAARIKKO, KUVITUS L&T/ PALMU

Hanskaajalla               
kierrätystaidot hallussa
Vain noin neljäsosa (23%) kuuluu kiertotalouden kannalta kaik-
kein suotuisimpaan profiiliin. He ovat hanskaajia, joille kierto-
talous merkitsee tavarasta eroon pääsemistä ja oman toiminta-

Helppoilija                    
katsoo rauhassa
Toinen suuri ryhmä ovat helppoilijat, johon kuuluu 30 prosenttia 
suomalaisista. Heille kiertotalous on jäänyt epäselväksi ja vaikeak-
si kokonaisuudeksi, eivätkä he ole teknologian edelläkävijöitä.

”Voidaan sanoa, että tämä ryhmä tyypillisesti edustaa suuria 
ikäluokkia. He ovat esimerkiksi saaneet perintöä, josta he eivät 
halua luopua. Ystävät tai lapset kertovat heille, mitä heidän kan-
nattaisi kierrättää tai kokeilla.”

Oletko hamstraaja, helppoilija,  varustautuja vai hanskaaja?
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Varustautuja                 
haluaa omistaa
Viidesosa haastatelluista kuului varustautujiin, joka on Herton 
mukaan kaikkein hankalin ryhmä kierrättämisen kannalta, sillä he 
haluavat omistaa itse kaiken, eivätkä lainaa muilta.

”He ovat rakentaneet itse talonsa tai ainakin mökin ja terassin. He 
kuskaavat itse omalla peräkärryllään rakennusjätteet kaatopaikalle. 
Heillä on oma lehtipuhallin, painepesuri ja elektroniikkatyösarja ja 
he tekevät heräteostoksia Motonetissä.” n

mallin toteuttamista järkevästi.
”Hanskaaja on järjestelmällinen, tehokas ja aikaansaava. Hän on 

aktiivinen esimerkiksi Facebookin kierrätysryhmissä. Hän on myös 
kierrätyspalveluiden tyypillisimpiä käyttäjiä”, Hertto kuvaa. 

Kierrättämisen 
on oltava helppoa

T utkimukseen osallistuneista peräti 44 prosenttia ilmoitti, että liiasta       
tavarasta tulee heille levoton olo. Ilmiö korostui etenkin naisilla.

”Kun levoton olo tulee, jotkut haluavat ratkaista sen heti kierrätys-
palveluilla. 68 prosenttia kertoo, että heillä on kotonaan liikaa tavaraa suhteessa 
säilytystilaan. Ongelma korostuu etenkin suurissa kaupungeissa, kuten Helsingis-
sä”, toteaa palveluanalyytikko Petteri Hertto Palmusta.

Tutkimuksen mukaan peräti 37 prosenttia vastanneista ostaisi mielellään 
kierrätyspalveluita, jos ne helpottavat arkea. He ovat myös valmiita maksamaan niistä.

Yli puolet (60%) vastanneista sanoi, että helppous on tärkeämpää kuin ra-
hallinen hyöty. Vain murto-osa on valmis näkemään vaivaa kierrätyksen eteen.

Nykyiset kiertotalouden verkkopalvelut ovat vastaajille hyvin tuttuja. Peräti 97 
prosenttia vastaajista oli kuullut Tori.fi- tai Huuto.net -palveluista ja 72 prosenttia 
oli käyttänyt niitä.

Myös Facebookin kierrätys- ja kirpputoriryhmät nousivat selvästi esiin haastat-
teluissa. Niitä oli käyttänyt 26 prosenttia vastaajista. Etenkin omalla paikkakunnalla 
toimiva kirpputoriryhmä miellettiin arkea helpottavaksi. n

Oletko hamstraaja, helppoilija,  varustautuja vai hanskaaja?

Tutkimus poiki 
uuden palvelumallin

O sa suomalaisista toimii jo tänä päivänä tehokkaasti kierto- 
talouden logiikkaa hyödyntäen, mutta valtaosalle meistä se 
ei ole vielä konkretisoitunut arjen teoiksi, todettiin Lassila & 

Tikanojan hiljattain teettämässä tutkimuksessa.
Palvelumuotoilutoimisto Palmun tekemässä tutkimuksessa kartoitet-

tiin kiertotalouden ongelmia, tarpeita ja motiiveja syvähaastatteluilla ja 
kyselytutkimuksella, johon vastasi tuhat suomalaista.

Lassila & Tikanojan tavoitteena on hyödyntää tutkimuksen tuloksia 
uusien palveluiden kehittämisessä. Havaintojen pohjalta on jo kehitetty 
uusi Kimppanoutopalvelu, jonka pilottikokeilu alkoi tammikuussa. Palve-
lun käyttäjä pääsee edullisemmin eroon tavaroistaan, kun niiden nouto 
tilataan kimpassa muiden kanssa. n


