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• Take away -myynnissä kä ytetä ä n paljon kertakä yttöisiä pakkauksia, joiden materiaalit 
vaihtelevat biohajoavista materiaaleista muovisiin. 

• EU:ssa kielletään kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä sekä tullaan estämään 
ylimääräisen pakkausjätteen syntyä. Sen lisäksi uudelleenkäyttöä tullaan lisäämään. 

• Kamupak on jo aiemmin tuonut markkinoille panttijä rjestelmä n 
uudelleenkä ytettä ville tuotteille sekä siihen liitetyn uudelleenkä ytettä vä n take away 
ruoka-astian “KamuBoksin”. 

• Nyt Ympä ristöministeriön tuella panttijä rjestelmä ä n tuotiin pantillinen take away -
kuppi juomille. 

• Pilotissa oli mukana yhteensä 16 kahvilaa ja ravintolaa Helsingistä ja Tampereelta, 

Hankkeen tausta  



Kokeilun yleisiä tavoitteita oli;

• a) Vä hentä ä take away myynnistä aiheutuvien kertakä yttökuppien kulutusta,
• b) Lisä tä kuluttajien tietoisuutta uudelleenkä ytettä vä n kupin ympä ristövaikutuksista 

sekä
• c) Tarjota pilottipaikkojen asiakkaille mahdollisuus valita uudelleenkä ytettä vä take 

away -kuppi perinteisen kupin sijaan.

Yksityiskohtaisena päämääränäoli;

• d) Kerä tä dataa kuppien kierrosta, kohderyhmä stä ja volyymista, e) Kerä tä palautetta 
kupin kä yttä jiltä sekä

• f) Jatkaa asiakkuutta pilottikumppaneiden kanssa pilotin jä lkeen. 

Hankkeen tavoitteet 



Päätoteuttaja: Kamupak

Uudellenkäytettävä kuppi: Borealis

Koordinaattori: Verona Growth

Pilottiravintolat: Paulig Kulma, 8 Palmian henkilöstöravintolaa, HUS Biomedicum 
sekä Kaivopihan UniCafe. Pilottiin liittyi myö hemmin mukaan 2 Vihreä n Vuohen 
kahvilaa sekä 3 muuta UniCafeen toimipaikkaa. 

Osapuolet



Yleiset tavoitteet toteutuivat pilotissa, vaikkakin kertakä yttökuppien kulutuksen vä hentä minen 
(a) jä i alhaisten myyntimä ä rien vuoksi vaikutuksiltaan pieneksi hyödyksi. Sen sijaan kuluttajien 
tietoisuuden lisä ä misessä (b) onnistuttiin viestinnä n keinoin hyvin ja hyvin suunniteltujen POS-
materiaalien avulla KamuKuppi sai hyvä ä nä kyvyyttä pilottitoimipaikoissa ja kuppi tuotiin nä in 
myös helposti kuluttajien saataville (c).

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet saavutettiin myös; eli panttijä rjestelmä n kautta 
onnistuttiin suunnitellusti kerä ä mä ä n dataa (d) sekä palautekyselyiden että kilpailujen kautta 
myös palautetta (e). Yli puolet pilottikahviloista jatkoi Kamupakin asiakkaana pilotin jä lkeen, 
joten myös jatkuvuuden tavoite toteutettiin (f). 

Covid-19 vaikutti pilottiin ja volyymeihin, mutta pilotti tavoitti kuluttajien lisäksi kiinnostuneita 
asiakkaita ja Kamupakin toimipaikkojen määrässä oli keskimäärin 47% kuukausittainen kasvu. 
KamuKuppi jäi osaksi valikoimaamme.

Tulokset



Mitattavat tavoitteet:

g) Joka neljä s take away juoman ostaja valitsisi Kamukupin 

h) 50% pilottipaikoista jatkaisi asiakkuutta pilotin jä lkeen

(g). Tavoitteeseen ei pä ä sty, ja tä hä n suurimmat syyt olivat:

- Vä hä iset asiakasvolyymit kahviloissa ja ravintoloissa -> pilotin aikana huomattiin, että henkilökunnan 
toiminta ja kupin suosittelu asiakkaille oli Kamukupin valinnassa tä rkeä ssä asemassa. Kun vä hentyneen 
volyymin vuoksi take away juomia ostetaan harvoin, saattaa myös suosittelu unohtua henkilökunnalta.

- Covid19-tilanne saattoi lisä tä pilottipaikkojen henkilökunnan vaihtuvuutta osassa toimipisteissä , mikä
vaikeutti perehdytystä kupin kä yttöön ja nä in myös vä hensi sen suosittelemista.

Kahviloiden ja ravintoloiden take away myynnin volyymit eivä t ole julkista tietoa, joten tarkkoja 
poikkeamia emme voineet laskea. Jokaisesta pilottipaikasta lä hti KamuKuppeja liikkeelle.

(h) tavoitteeseen päästiin: Pilotin pä ä ttymisen jä lkeen pilottitoimipaikat saivat halutessaan lopettaa palvelun 
kä ytön tai jatkaa Kamupakin asiakkaina. Yli puolet pilottitoimipaikoista jatkoi asiakkuutta.

Arvio vaikuttavuudesta ja 
vaikutuksista



Koska kokeilu osui ajalle, jolloin Covid19 vaikutti merkittä vä sti kuluttajien ravintola- ja 
kahvilakä yttä ytymiseen, ei kokeilulla ollut suurta vaikutusta kertakä yttö astioiden 
kokonaiskulutukseen. Hankkeen viestinnä ssä onnistuttiin hyvin, sillä Kamupak sai 
useita yhteydenottoja uusilta toimipaikoilta uudelleenkä ytettä vistä palveluista ja 
vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitettiin hyvin loppukä yttä jiä . Kamupakin 
toimipaikkojen mä ä rä lisä ä ntyi keskimä ä rin +47% kuukausittain pilotin aikana. 

Kuluttajat tuntuvat olevan kiinnostuneita ja valmiita testaamaan 
uudelleenkä ytettä viä take away ratkaisuja, kunhan niitä on laajasti tarjolla. Vielä
tä mä n hankkeen aikana ei kä yttö paikkaverkosto laajentunut siinä mä ä rin, että
ratkaisulla olisi vaikutusta koko ravintola-alaan, mutta pilotin avulla saatiin hyvä ä
kokemusta, jota voidaan hyö dyntä ä kä yttö paikkaverkoston laajentamisessa. 



KamuKupille luotiin oma visuaalinen ilme, verkkosivusto ja pos-materiaalit. 
Asiakkaat osallistuivat lopullisen visuaalisen ilmeen valintaan. 

Markkinoinnissa panostettiin vaikuttajamarkkinointiin, pr:ään sekä blogikirjoituksiin.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tavoitimme lä hes 60 000 sosiaalisen median kä yttä jä ä . 
KamuKuppi yhteistyö julkaisut saivat Instagramissa noin 2 800 tykkä ystä ja satoja 
kommentteja ja palautteita. Kuluttajilta saadun palautteen perusteella 
kahvilakä yttä jä t ovat valmiita testaamaan ja ottamaan kä yttöön 
uudelleenkä ytettä vä n KamuKupin, kunhan palvelu on riittä vä n laajasti kä ytö ssä ja 
saatavilla toimipaikoista, joissa he muutenkin asioivat. 

Viestinnä n avulla saatiin herä tettyä hyvin Kamupakin asiakaskuntaa ja useita 
kahviloita ja ravintoloita oli Kamupakiin yhteydessä heidä n palveluistaan. Pilotin 
aikana Kamupak teki pä ä tö ksen jatkaa uudelleenkä ytettä vien kuppien tarjoamista 
myös pilotin jä lkeen. 

Viestinnän toteutuminen ja 
tulokset



Kamupak jatkaa KamuKupin tarjoamista myös pilotin jä lkeen, joten kokeilun kautta 
saavutettiin kestä viä tuloksia. Pilotin aikana kerä ttyä palautetta sekä loppukä yttä jiltä että
toimipaikoilta hyödynnetä ä n Kamupakin palveluiden jatkokehittä misessä .

Riskinä sille, ettei uudelleenkäytettävät ratkaisut yleisty markkinoilla on, jos ravintolat 
eivä t pysty tai halua omaksumaan uusia toimintatapoja take away -ruokien ja juomien 
myynnissä . Kamupakin palvelut ovat kustannustehokkaita ja sä ä stä vä t luontoa, mutta 
uusien ratkaisujen jalkauttaminen vaatii aina ravintoloiden ja kahviloiden henkilökunnan 
sitoutumista ja aktiivisuutta.

Trendit ja Euroopan Unionin tasoiset pä ä tökset viittaavat siihen, että tulevaisuudessa 
kertakäyttötuotteiden ja -pakkausten kulutusta tullaan vähentämään tai jopa kieltämään 
kokonaan. Nä in ollen sä ä döksillä ja tukitoimilla tulisi kannustaa ravintoloita ja kuluttajilla 
uusien ratkaisujen käyttöönottoon. Sen lisäksi kertakäyttöisyyttä pitää rajoittaa riittävillä 
toimenpiteillä.

Tulosten kestävyys ja 
hyödyntäminen


