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2Loops - tulevaisuuden 
muotoilua!

Olemme erikoistuneet 
kiertotalouden ja kestävän 
kehityksen edistämiseen. 
Tarjoamme monipuolista 
osaamista palvelu- ja 
valintamuotoilusta sekä 
kiertotalousmuotoilusta. 
Teemme työtä suurella 
intohimolla ja pehmeillä arvoilla 
–monialaista yhteistyötä 
edistäen.Laura Tiina
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Mukaillen Sitra

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti
lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien
tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman
pitkään. Kulutus perustuu omistamisen sijaan
palveluiden käyttämiseen.

Mitä on kiertotalous?
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Kuva: Circular Flanders
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Mitä hyötyä 
kiertotaloudesta on 
minulle?

Kuva: Canva
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https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf2Loops



Kiertotalouden liiketoimintamallit

Lähde ja kuvat Sitra2Loops
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Tuote palveluna

Kehitä tuotteesta 
palvelu
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Kuva: https://ilmainenkokeilu.fi/suoratoistopalvelut/

Tuote palveluna
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Korvaa materiaalit 
kestävämmiksi

Uusiutuvuus

Kuva: Sasta
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Kuvat: Spinnova.fi

100% NATURAL
100% BIODEGRADABLE
0% MICROPLASTICS
0% HARMFUL CHEMICALS
99 % LESS WATER USE
SIGNIFICANTLY SMALLER CO2 EMISSIONS
100% RECYCLABLE

Uusiutuvuus
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Kuva: Ecoup.fi

Ekovillalevy

• uusiutuva materiaali
• pääosin kierrätetystä 

kuidusta
• hiilineutraali
• uudelleen eristeenä 

käytettävä
• elinkaaren lopussa 

maanparannukseen tai 
energiaksi

Uusiutuvuus

Kuva: Ecoup.fi
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Kiertotalousyritys, joka tarjoaa 
viljelijöille mahdollisuuden olla 
aktiivisesti mukana tekijänä ja 
ratkaisijana kiertotaloudessa. 
Soilfood tarjoaa orgaanisia 
lannoitteita, tehokkaita kalkkeja 
sekä maanparannuskuituja. 
Tuotteet korvaavat fossiilisia 
lannoitteita paikallisilla 
kierrätysravinteilla.

Kuvat ja lähde: Soilfood.fi

Uusiutuvuus
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Pidennä tuotteen elinkaarta

Tuote-elinkaaren 
pidentäminen

Kuva: Vaatelaastari, Oikiat Design Oy2Loops



Kuva: Stokke

Tuote-elinkaaren 
pidentäminen
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Vaatteiden ja jalkineiden huoltoon 
ja ylläpitoon keskittynyt 
tietokanava, joka kokoaa tietoa 
vaatetus- ja jalkinemateriaaleista 
sekä niihin liittyvistä 
ominaisuuksista.

Tuote-elinkaaren 
pidentäminen

Kuva: Arkive Atelier2Loops



Aktivoi ihmiset jakamaan, 
vaihtamaan ja vuokraamaan 
hyödykkeitä

Jakamisalustat

Kuva: Lainappi
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Kuva ja logo: Tori

Myyntialusta 
kuluttajien väliseen 
kierrättämiseen ja 
kaupankäyntiin.

Jakamisalustat
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Luo bisnesmalli 
hyödyntäen jätevirtoja

Kuva: Tiina Paju

Kierrätys &
resurssitehokkuus
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Tinkimätön
vastuullisen muodin edelläkävijä.

Globe Hope tarjoaa tuotteita, 
joiden valmistus ei vaadi uusien

raakamateriaalien käyttöä.

Kuvat: Globe Hope.com

Kierrätys &
resurssitehokkuus
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Lähde ja kuvat: Varusteleka.fi

Armeijan ylijäämän ja
ulkoilun sekä retkeilyn
erikoisliike

Kierrätys &
resurssitehokkuus
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KIERTOTALOUDEN 
KIINNOSTAVIMMAT 2.1 -LISTA

41 suomalaista kiertotalouden 
edelläkävijäyritystä.

https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-
kiinnostavimmat/#kiertotalouden-kiinnostavimmat-2-1-lista
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https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/k<estavaa-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-1.pdf
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Kestävää kasvua kiertotalouden
liiketoimintamalleista:
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/02/kestava
a-kasvua-kiertotalouden-liiketoimintamalleista-2-
1.pdf

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -lista
https://www.sitra.fi/hankkeet/kiertotalouden-
kiinnostavimmat/

Kisu muotoilijan opas
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-358-8

Free Circular Design 
Toolkit: https://www.disruptdesign.co/portfolio-
self-initiated/circular-redesign-kit

Kannattaa vielä tutustua näihin:

Tuhti paketti kiertotaloudesta:
https://ellenmacarthurfoundation.org/t
opics/circular-economy-
introduction/overview?gclid=Cj0KCQjw3
v6SBhCsARIsACyrRAktLHiph5RwpMk4ak
KkQFJjjifq4sM02f_kNivCLgwE7RUtx-
l9GQ8aAjOBEALw_wcB
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Mikä kiertotalouden liiketoimintamalli on 
yrityksesi kannalta kiinnostavin?
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Laura Huovinen
laura.huovinen@2loops.fi
p. 0503266111
www.2loops.fi

Tiina Hirvanen
tiina.hirvanen@2loops.fi
www.2loops.fi

Ota yhteyttä!
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