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1.Tiivistelmä

Ravintoloiden ja kahviloiden take away -myynnissä käytetään paljon kertakäyttöisiä
pakkauksia ja astioita, joiden materiaalit vaihtelevat biohajoavista materiaaleista
täysin muovisiin tai muovipinnoitteisiin ja näiden yhdistelmiin. EU tulee kieltämään
kertakäyttöisten muovituotteiden käytön kuluvan vuoden aikana, eikä biohajoavien
kertakäyttöpakkausten käyttökään ole täysin ongelmatonta, sillä niiden käytöstä
aiheutuu roskaa ja pakkausjätettä. Kamupak on jo aiemmin tuonut markkinoille
panttijärjestelmän uudelleenkäytettäville tuotteille sekä siihen liitetyn
uudelleenkäytettävän take away ruoka-astian “KamuBoksin”. Kamupakin
panttijärjestelmän on mahdollista liittää mikä tahansa uudelleenkäytettävä ja
pantillinen tuote.

Nyt Kamupak halusi pilotoida uutta toimintatapaa tuomalla panttijärjestelmäänsä
uudelleenkäytettävän pantillisen take away -juomille suunnitellun kupin, jota tarjottiin
kahvila- ja lounasravintola asiakkaille Helsingissä, tiettävästi ensimmäistä kertaa
Suomessa. KamuKuppia pilotoitiin yhtenä Ympäristöministeriön Muovitiekartan
kokeilu- ja pilottihankkeena. Hanke liittyy tukiohjelman teemaan numero 3 “Green
deal -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi muovien kiertotaloudessa, esim.:
kertakäyttöpakkaamisen vähentämisen ratkaisut (mm. take-away pakkaukset).”

Pilottikahvilat ja -ravintolat haettiin ja sitoutettiin mukaan kokeiluun jo alkumetreillä
rahoitusta hakiessa loppuvuodesta 2020. Epäselvä Covid19-tilanne hankaloitti
pilottikahviloiden osallistumista pilottiin ja lopulta myös pilotin alkamisajankohtaa
jouduttiin siirtämään kuukaudella eteenpäin hallituksen keväällä 2021 määräämän
ravintoloiden ja kahviloiden sulun vuoksi. Vastaavasti pilotin päättymisajankohtaa
siirrettiin kuukaudella eteenpäin, jotta pilotin kesto säilyi ennallaan. Pilottikahviloita ja
-ravintoloita olivat Palmian henkilöstöravintolat Helsingissä (8 toimipaikkaa),
Paulig Kulma, UniCafe Kaivopiha ja HUS Biomedicum. Lisäksi Vihreä Vuohi liittyi
myöhemmin pilottikahvilpoiden joukkoon kahdella toimipisteellä ja UniCafe kolme
toimipisteellä. Yhteensä palvelua pilotoitiin siis 16 toimipaikassa,

Vallitseva Covid19 tilanne vaikutti kahviloiden ja ravintoloiden asiakasmääriin
merkittävästi ja tätä kautta suoraan myös take away myynnin volyymeihin. Tästä
johtuen pilotissa ei päästy kuppien käyttökertojen suhteen asetettuihin tavoitteisiin.
Sen sijaan kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä uudelleenkäytettävästä
vaihtoehdosta onnistuttiin hyvin. Kamupak sai pilotin aikana arvokasta palautetta
sekä kahviloilta ja ravintoloilta että loppukäyttäjiltä ja pystyi näin muokkaamaan
palveluaan käyttäjälähtöisemmäksi. Pilotti tavoitti ja kiinnosti kuluttajien lisäksi
Kamupakin potentiaalisia asiakkaita ja Kamupakin toimipaikoikkojen määrässä oli
pilotin aikana keskimäärin +47% kuukausittainen kasvu.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kuluttajat ovat kiinnostuneita ja valmiita
ottamaan uudelleenkäytettävän take away astian käyttöönsä, kunhan niitä on tarjolla
riittävän laajasti, jotta kupin valitseminen ja palauttaminen sujuu helposti. Pilotin
aikana huomattiin myös, että pilottitoimipaikkojen sitoutuminen ja henkilökunnan
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aktiivisuus ovat avainasemassa siinä valitseeko asiakas uudelleenkäytettävän kupin
vai ei. Koronatilanteesta huolimatta tulokset olivat rohkaisevia ja palautteet
positiivisia, joten Kamupak jatkaa Kamukupin tarjoamista asiakkailleen myös pilotin
jälkeen.

2.Hankkeen tausta ja tavoitteet

Ravintoloiden ja kahviloiden take away -myynnissä käytetään paljon kertakäyttöisiä
pakkauksia ja astioita, joiden materiaalit vaihtelevat biohajoavista materiaaleista
täysin muovisiin, muovipinnoitteisiin ja näiden yhdistelmiin. EU tulee kieltämään
kertakäyttöisten muovituotteiden käytön jo kuluvan vuoden aikana, eikä biohajoavien
kertakäyttöpakkausten käyttökään ole täysin ongelmatonta, sillä niiden käytöstä
aiheutuu roskaa ja pakkausjätettä. Kartongista tehtyjä kertakäyttökuppeja pidetään
ekologisena vaihtoehtona, mutta niidenkin sisäpinta on yleensä muovipinnoitteinen.

Kamupak on jo aiemmin tuonut markkinoille panttijärjestelmän uudelleenkäytettäville
tuotteille sekä siihen liitetyn uudelleenkäytettävän take away ruoka-astian
“KamuBoxin”. Kamupakin panttijärjestelmän on mahdollista liittää mikä tahansa
uudelleenkäytettävä ja pantillinen tuote. Nyt Ympäristöministeriön tuella
panttijärjestelmään tuotiin pantillinen take away -kuppi juomille.

Pilotissa oli mukana yhteensä 16 kahvilaa ja ravintolaa Helsingistä ja Tampereelta,
joissa Kamupakin kahvikupit olivat vaihtoehtona asiakkaille. Pilottitoimipaikoissa
asiakas pystyi ostamaan halutessaan take away juoman pantilliseen KamuKuppiin 1
euron panttia vastaan. Pantti palautettiin takaisin asiakkaalle, kun asiakas palautti
kupin johonkin pilotissa mukana olleeseen pisteeseen. Pilotti koski vain kuppeja, sillä
uudelleenkäytettävän kannen hygienisyyttä ei pystytty varmistamaan.

Kokeilun yleisiä tavoitteita oli;
a) Vähentää take away myynnistä aiheutuvien kertakäyttökuppien kulutusta,
b) Lisätä kuluttajien tietoisuutta uudelleenkäytettävän kupin ympäristövaikutuksista
sekä
c) Tarjota pilottipaikkojen asiakkaille mahdollisuus valita uudelleenkäytettävä take
away -kuppi perinteisen kupin sijaan.

Yksityiskohtaisena päämääränä oli;
d) Kerätä dataa kuppien kierrosta, kohderyhmästä ja volyymista,
e) Kerätä palautetta kupin käyttäjiltä sekä
f) Jatkaa asiakkuutta pilottikumppaneiden kanssa pilotin jälkeen.

Lisäksi hankkeelle asetettiin 2 mitattavaa tavoitetta, jotka liittyivät volyymeihin sekä
asiakkuuden jatkamiseen.
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Kokeilun tavoitteet muodostettiin sekä tukemaan Kamupakin omia kehitystarpeita
(riittävä palaute palvelun kehittämiseksi sekä halu laajentaa tarjoomaa) että
tukemaan Muovitiekartan tavoitteita, kuten ratkaisun potentiaali, toteutettavuus ja
jatkuvuus.

3.Hankkeen osapuolet ja menetelmät

Hankkeen päätoteuttaja on Kamupak, jonka aiemmin kehittämään
panttijärjestelmään uudelleenkäytettävät KamuKupit liitettiin. Kamupak vastasi
pilotissa panttijärjestelmän kehittämisestä toiselle tuotteelle sopivaksi, palvelun
tarjoamisesta pilottiasiakkaille sekä asiakkuuksien hoidosta. Uudelleenkäytettävän
kupin pilottiin tarjosi Borealis.

Hanke toteutettiin niin sanottuna ekosysteemiprojektina, jota koordinoi Verona
Growth (aiemmin Avanto Ventures). Verona Growth vastasi pilottiasiakkaiden
hankinnasta, pilotin koordinoinnista pilottiasiakkaiden suuntaan sekä markkinoinnista
ja viestinnästä sekä pilotin eteenpäin viemisestä yhdessä Kamupakin kanssa.

Pilottiin osallistui aluksi Paulig Kulma, 8 Palmian henkilöstöravintolaa, HUS
Biomedicum sekä Kaivopihan UniCafe. Pilottiin liittyi myöhemmin mukaan 2 Vihreän
Vuohen kahvilaa sekä 3 muuta UniCafeen toimipaikkaa.

Hanke toteutettiin niin, että pilottitoimipaikat haettiin alustavasti mukaan jo rahoitusta
hakiessa ja varsinainen käytännön suunnittelu päästiin aloittamaan yhdessä
suunnitellusti hankkeen käynnistyessä. Käytännössä hanketta edistettiin niin, että
Kamupak ja Verona Growth tapasivat pilotin tiimoilta viikoittain ja lisäksi laajempi
ohjausryhmä kokoontui 4 kertaa pilotin aikan. Ohjausryhmään kuuluivat myös
pilottitoimipaikat. Ohjausryhmässä sovittiin yhteisesti pilotin ajankohdasta,
henkilöstön koulutuksesta ja muista käytännön asioista, kupin ulkonäöstä sekä
markkinoinnin toimenpiteistä. Pilotin aikana toimipaikoilta pyrittiin keräämään
palautetta ja jakamaan hyviä käytäntöjä toimipaikkojen välillä esimerkiksi kupin
suosittelemiseksi asiakkaille.

Kamupak tarjosi KamuKuppi palvelua lähes saman sisäisen prosessin mukaisesti
kuin he tarjoavat KamuBoksia. KamuKuppi-pilotti toteutettiin 3.5. - 30.9.2021 välisenä
aikana.
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4.Hankkeen tulokset

Kokeilun yleisiä tavoitteita oli;
a) Vähentää take away myynnistä aiheutuvien kertakäyttökuppien kulutusta,
b) Lisätä kuluttajien tietoisuutta uudelleenkäytettävän kupin ympäristövaikutuksista
sekä
c) Tarjota pilottipaikkojen asiakkaille mahdollisuus valita uudelleenkäytettävä take
away -kuppi.

Yksityiskohtaisena päämääränä oli;
d) Kerätä dataa kuppien kierrosta, kohderyhmästä ja volyymista,
e) Kerätä palautetta kupin käyttäjiltä sekä
f) Jatkaa asiakkuutta pilottikumppaneiden kanssa pilotin jälkeen.

Lisäksi hankkeelle asetettiin 2 mitattavaa tavoitetta, jotka liittyivät volyymeihin sekä
asiakkuuden jatkamiseen.

Yleiset tavoitteet toteutuivat pilotissa, vaikkakin kertakäyttökuppien kulutuksen
vähentäminen (a) jäi alhaisten myyntimäärien vuoksi vaikutuksiltaan pieneksi
hyödyksi. Sen sijaan kuluttajien tietoisuuden lisäämisessä (b) onnistuttiin viestinnän
keinoin hyvin ja hyvin suunniteltujen POS-materiaalien avulla KamuKuppi sai hyvää
näkyvyyttä pilottitoimipaikoissa ja kuppi tuotiin näin myös helposti kuluttajien
saataville (c).

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet saavutettiin myös; eli panttijärjestelmän kautta
onnistuttiin suunnitellusti keräämään dataa (d) sekä palautekyselyiden että kilpailujen
kautta myös palautetta (e). Yli puolet pilottikahviloista jatkoi Kamupakin asiakkaana
pilotin jälkeen, joten myös jatkuvuuden tavoite toteutettiin (f).

Vallitseva Covid19 tilanne vaikutti merkittävästi kahviloiden ja ravintoloiden
asiakasmääriin ja tätä kautta suoraan myös take away myynnin volyymeihin, joten
kuppien käyttökertojen suhteen pilotissa ei päästy asetettuihin tavoitteisiin. Tulosten
perusteella pystyttiin kuitenkin toteamaan, että panttijärjestelmään voi ongelmitta
lisätä uusia tuotteita sekä sen, että KamuKupin materiaali toimi hyvin
uudelleenkäytössä eli kupit saadaan pestyä hygieenisesti ja materiaali sopii hyvin
kuumille juomille. Lisäksi Kamupak pystyi kehittämään panttisysteemiään jo pilotin
aikana käyttäjäystävällisemmäksi kahviloilta saamansa palautteen avulla. Pilotti
tavoitti ja kiinnosti kuluttajien lisäksi Kamupakin potentiaalisia asiakkaita ja
Kamupakin toimipaikkojen määrässä oli keskimäärin +47% kuukausittainen kasvu.

Pilotti aloitettiin 11 toimipaikan kanssa, mutta kokeilun aikana uusia pilottipaikkoja
avattiin vielä 5 lisää. Kamupak teki pilotin loppuvaiheessa päätöksen jatkaa
KamuKupin tarjoamista myös pilotin jälkeen ja sai uusia asiakkuuksia KamuKupille.
Pilotin päättymisen jälkeen pilottitoimipaikat saivat halutessaan lopettaa palvelun
käytön tai jatkaa Kamupakin asiakkaina. Yli puolet pilottitoimipaikoista jatkoi
asiakkuutta.
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Positiivisista palautteista, ongelmitta sujuneesta lanseerauksesta ja yleisestä
kiinnostuksesta ansiosta Kamupak jatkaa Kamukupin tarjoamista asiakkailleen myös
jatkossa.

Pakkausten käyttöön liittyvän elinkaarilaskennan osalta KamuKuppi pilotti on auttanut
kiinnittämään huomiota eräisiin osa-aluesiin, joihin tulee kiinnittää aiempaa enemmän
huomiota arvioitaessa ratkaisun ympäristövaikutuksia:

● uudelleenkäytön mahdollistavien asiakastyökalujen huomiointi osaksi
elinkaarilaskentaa

● palautuspisteiden ja palautukseen liittyvän muun mahdollisen infrastruktuurin
rakentamisen tarpeen huomiointi osaksi elinkaarilaskentaa

● erilaisten palautusmenetelmien vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen ja siten
palautusasteeseen

4.1. Mittarit ja poikkeamat

Mitattavia tavoitteita olivat;
g) Joka neljäs take away juoman ostaja valitsisi Kamukupin
h) 50% pilottipaikoista jatkaisi asiakkuutta pilotin jälkeen

Tavoitteena oli, että joka neljäs take away juoma myytäisiin pilotin aikana
uudelleenkäytettävään KamuKuppiin (g). Tavoitteeseen ei päästy, ja tähän suurimmat
syyt olivat:

● Vähäiset asiakasvolyymit kahviloissa ja ravintoloissa -> pilotin aikana huomattiin, että
henkilökunnan toiminta ja kupin suosittelu asiakkaille oli Kamukupin valinnassa
tärkeässä asemassa. Kun vähentyneen volyymin vuoksi take away juomia ostetaan
harvoin, saattaa myös suosittelu unohtua henkilökunnalta.

● Covid19-tilanne saattoi lisätä pilottipaikkojen henkilökunnan vaihtuvuutta osassa
toimipisteissä, mikä vaikeutti perehdytystä kupin käyttöön ja näin myös vähensi sen
suosittelemista.

Kahviloiden ja ravintoloiden take away myynnin volyymit eivät ole julkista tietoa, joten
tarkkoja poikkeamia emme voineet laskea. Jokaisesta pilottipaikasta lähti
KamuKuppeja liikkeelle.

Pilotin päättymisen jälkeen pilottitoimipaikat saivat halutessaan lopettaa palvelun
käytön tai jatkaa Kamupakin asiakkaina. Yli puolet pilottitoimipaikoista jatkoi
asiakkuutta joten toinen mitattavista tavoitteista täytettiin (h).
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5.Hankkeen vaikuttavuus

Koska kokeilu osui ajalle, jolloin Covid19 vaikutti merkittävästi kuluttajien ravintola- ja
kahvilakäyttäytymiseen, ei kokeilulla ollut suurta vaikutusta kertakäyttöastioiden
kokonaiskulutukseen. Sen sijaan hankkeen viestinnässä onnistuttiin hyvin, sillä
Kamupak sai useita yhteydenottoja uusilta toimipaikoilta uudelleenkäytettävistä
palveluista ja vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitettiin hyvin loppukäyttäjiä. Kamupakin
toimipaikkojen määrä lisääntyi keskimäärin +47% kuukausittain pilotin aikana.

Kuluttajat tuntuvat olevan kiinnostuneita ja valmiita testaamaan uudelleenkäytettäviä
take away ratkaisuja, kunhan niitä on laajasti tarjolla. Vielä tämän hankkeen aikana ei
käyttöpaikkaverkosto laajentunut siinä määrin, että ratkaisulla olisi vaikutusta koko
ravintola-alaan, mutta pilotin avulla saatiin hyvää kokemusta, jota voidaan hyödyntää
käyttöpaikkaverkoston laajentamisessa.

Trendit ja Euroopan Unionin tasoiset päätökset viittaavat siihen, että tulevaisuudessa
kertakäyttötuotteiden ja -pakkausten kulutusta tullaan vähentämään tai jopa
kieltämään kokonaan, joten tämän tyyppiset ratkaisut tulevat hyvin todennäköisesti
yleisymään markkinoilla tulevaisuudessa.

6.Viestinnän toteutuminen

KamuKupille luotiin oma visuaalinen ilme, joka sopii Kamupakin muuhun brändiin.
Visuaalisen ilmeen suunnitteli freelancer-suunnittelija, joka oli aiemmin luonut myös
KamuBoksille visuaalisen ilmeen. Kupin ja kampanjan visuaalinen ilme valittiin
muutaman vaihtoehdon joukosta yhdessä pilottiin osallistuvien toimipaikkojen
kanssa. Toimipaikkoihin teetettiin ilmeeseen sopivat POS (point of sales) -materiaalit,
kuten ständit ja julisteet. Kaikessa materiaalissa otettiin huomioon se, että niitä
pystytään käyttämään mahdollisimman pitkään myös pilotin jälkeen ja siksi
POS-materiaaleihin ei painettu esimerkiksi kokeilun ajankohtaa. Kamupak tutustui
jokaiseen toimipaikkaan ennen kokeilun aloitusta, jotta toimipaikkojen erityistarpeet
saatiin selville. Kamupak toimitti POS-materiaalit toimipaikoille ennen pilottia ja
ohjeisti niiden sijoittelussa.

Viestinnällä pyrittiin tavoittamaan erityisesti pilottitoimipaikkojen nykyistä
asiakaskuntaa, potentiaalisia uusia asiakasyrityksiä sekä vaikuttajamarkkinoinnin
avulla laajempaa, take away kahviloissa usein asioivaa, yleisöä palautteen
keräämiseksi.

KamuKuppi -hankkeelle avattiin oma kampanjasivu
https://www.kamupak.fi/kamukuppi, josta löytyy pilottiin osallistuvat kahvilat ja
kumppanit sekä tietoa KamuKupin käytöstä.
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Verona Growth kontaktoi median edustajia jakamalla tiedotetta tulevasta pilotista.
KamuKupista kirjoittivat mediassa Uusiouutiset, Aromi -lehti sekä Tekniikka ja Talous.
Myös Helsingin Sanomat kirjoitti Kamupakin perustajasta Iida Miettisestä laajan
artikkelin “Asioilla joilla on merkitystä” -pilotin aikana.

Verona Growth viesti KamuKuppi pilotista blogikirjoituksen sekä useiden LinkedIn
julkaisujen avulla. Kaikki pilotissa mukana olleet toimipaikat viestivät omissa
sähköisissä kanavissaan osallistumisestaan pilottiin.

Kuluttajat tavoitettiin parhaiten sosiaalisen median vaikuttajayhteistyön kautta. Pilottia
markkinointiin kahdeksan eri vaikuttajien kanssa, jotka toteuttivat blogikirjoituksen,
sosiaaliseen mediaan yhteistyöpostauksia (kuvia ja videoita) sekä erilaisia kilpailuja.
Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitimme lähes 60 000 sosiaalisen median käyttäjää.
KamuKuppi yhteistyöjulkaisut saivat Instagramissa noin 2 800 tykkäystä ja satoja
kommentteja ja palautteita. Kuluttajilta saadun palautteen perusteella kahvilakäyttäjät
ovat valmiita testaamaan ja ottamaan käyttöön uudelleenkäytettävän Kamukupin,
kunhan palvelu on riittävän laajasti käytössä ja saatavilla toimipaikoista, joissa he
muutenkin asioivat.

Kuluttajilta pyydettiin sosiaalisen median kautta palautetta ja ajatuksia KamuKupista.
Esimerkiksi yhden vaikuttajan kanssa tehtiin yhteistyöjulkaisu, joka sisälsi
Instagramissa kuvan ja tarinan. Kuva sai yli 10 000 näyttökertaa ja tarina 6 000.
Julkaisu sisälsi myös kyselyn, johon vastasi 1200 käyttäjää. Heistä 72% olisi valmis
lataamaan mobiilisovelluksen digitaalista panttia varten. KamuKuppia kokeilleet
saivat jättää avointa palautetta, jossa muun muassa kiiteltiin helppokäyttöistä
palvelua ja toivottiin lisää toimipaikkoja.

Verona Growth halusi tuoda uudelleenkäytettävien ratkaisujen tärkeyttä esiin ja
järjesti toukokuussa webinaarin “Reusable solutions to single-use culture”, jossa
puhujina olivat suomalaiset startupit Kamupak ja RePack sekä USA:sta NextGen
Consortium. Webinaarilla oli yli 100 kuuntelijaa 31 eri maasta ja Kamupak sai useita
kansainvälisiä yhteydenottoja webinaarin jälkeen.

Pilotin aikana kertakäyttöastiat olivat laajasti kansainvälisessä uutisoinnissa.
Esimerkiksi Saksa tulee kieltämään kertakäyttöiset muoviastiat laissa. Saksassa on
tullut jo aiemmin pakolliseksi take away ruoan ja juoman myyjille tarjota
uudelleenkäytettävää vaihtoehtoa.

Viestinnän avulla saatiin herätettyä hyvin Kamupakin asiakaskuntaa ja useita
kahviloita ja ravintoloita oli Kamupakiin yhteydessä heidän palveluistaan. Pilotin
aikana Kamupak teki päätöksen jatkaa uudelleenkäytettävien kuppien tarjoamista
myös pilotin jälkeen.
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7.Tulosten kestävyys ja hyödyntäminen

Kamupak jatkaa KamuKupin tarjoamista myös pilotin jälkeen, joten kokeilun kautta
saavutettiin kestäviä tuloksia. Pilotin aikana kerättyä palautetta sekä loppukäyttäjiltä
että toimipaikoilta hyödynnetään Kamupakin palveluiden jatkokehittämisessä.

Riskinä sille, että KamuKuppi tai vastaavat muut palvelut eivät yleisty on se, jos
kahvilat ja ravintolat eivät pysty omaksumaan uusia toimintatapoja take away
-ruokieen ja juomien myynnissä. Kamupakin palvelut ovat hyvin kustannustehokkaita
ja säästävät luontoa, mutta uusien ratkaisujen jalkauttaminen vaatii aina ravintoloiden
ja kahviloiden henkilökunnan sitoutumista ja aktiivisuutta.

Trendit ja Euroopan Unionin tasoiset päätökset viittaavat siihen, että tulevaisuudessa
kertakäyttötuotteiden ja -pakkausten kulutusta tullaan vähentämään tai jopa
kieltämään kokonaan. Näin ollen säädöksillä ja tukitoimilla tulisi kannustaa
ravintoloita- ja kahviloita uusien ratkaisujen käyttöönottoon.

8.Suositukset tuleviin hankkeisiin ja ohjelmiin

Mikäli jotakin uutta ratkaisua halutaan testata laajasti kuluttajilla, tulee ratkaisun myös
olla laajasti tarjolla ja sen testaaminen täytyy tehdä kuluttajille hyvin helpoksi.

Medioita on vaikea saada kiinnostumaan kaupallisesta projekteista, vaikka ne olisivat
ajankohtaisia, kiinnostavia ja osittain julkisella rahoituksella tuettuja. Viestintää ja
tiedottamista tulee suunnitella hyvin tarkkaan etukäteen. Ideaali tilanteessa
hankkeeseen osallistuisi kumppani, joka tavoittaa suuria kohderyhmiä omissa
kanavissaan.

Hankkeen aikataulussa ja budjetissa kannattaa huomioida yllättävät muutokset.
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9.Johtopäätökset

Kuluttajat ovat valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja, mikäli ne tuodaan helposti
kuluttajien saataville ja käyttö on riittävän yksinkertaista. Esimerkiksi tässä
tapauksessa, kuluttajaa on vaikea saada houkutelluiksi uuteen toimipaikkaan
kokeilemaan uutta ratkaisua vaan sen tulisi löytyä tarjolla sieltä, missä hän
muutenkin asioi.

Henkilökunnan sitoutuminen on kokeilujen onnistumisessa tärkeää. Uusien
ratkaisujen jalkauttaminen vaatii uuden oppimista ja uusia toimintatapoja. Uusien
toimintatapojen omaksuminen voi kuitenkin olla vaikeaa etenkin hektisessä
asiakaspalvelutyössä, vaikka tarkoitusperä olisi kuinka hyvä.

Uuden ratkaisun ympäristövaikutuksia arvioidessa tulee selvittää myös
ratkaisun käyttöön liittyvien palveluiden ja työkalujen elinkaarilaskelmat.
Tässä tapauksessa itse KamuKupin elinkaarilaskelmien lisäksi on huomioitava
uudelleenkäytön mahdollistavien asiakastyökalujen ja palautuspisteille tarvittaessa
rakennettavan infrastruktuurin elinkaarilaskelmat sekä erilaisten
palautusmenetelmien vaikutus kuluttajien käytökseen ja palautusasteeseen.

Pilotit ovat toimiva tapa uusien ratkaisujen tuomisessa markkinoille. Uuden
palvelun testaaminen oikeassa ympäristössä oikeiden asiakkaiden kanssa on
kustannustehokas ja nopea tapa testata ja kehittää palvelua markkinoille sopivaksi.

Rohkeita edelläkävijöitä löytyy aina. Vaikka hanke osui Covid19 aikaan, löytyi
palvelun testaamisesta kiinnostuneita toimipaikkoja ja asiakkaita.

Kamupak sai pilotin aikana riittävästi dataa tukemaan sitä päätöstä, että heidän
kannattaa jatkaa kupin tarjoamista asiakkailleen myös jatkossa. Kansainväliset
uutiset kertakäyttötuotteiden ja pakkausten vähentämisestä viittaavat siihen, että
KamuKupin kaltaisille ratkaisuille on tarvetta myös tulevaisuudessa.
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