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Tiivistelmä

Netcycler on suomalainen Internetissä toimiva tavaranvaihtopalvelu kuluttajille. 
Netcycler on fiksu keino hyödyntää jo omistamiesi tavaroiden arvo vaihtamalla, pois 
antamalla tai myymällä. Tilalle saat mitä haluat.
 
Uuden tavaran ostaminen ei nykyisin ole fiksuin tapa hankkia tarvitsemasi tavarat. 
Netcyclerin ainutlaatuisen teknologian avulla saat haluamasi tavarat antamalla 
vaihdossa omia tavaroitasi. Useimmilla ihmisillä heidän omistamiensa tavaroiden 
arvo on paljon suurempi kuin heidän pankkitilinsä saldo. Vaihtamisen avulla rahaa 
säästyy enemmän niihin harvoihin asioihin joita vaihtamalla ei voi saada. Raha on 
palvellut ihmiskuntaa hyvin, mutta nyt www.netcycler.fi tarjoaa fiksumman tavan 
vaihtaa, antaa pois ja käydä kauppaa käytetyillä tavaroilla. Ja samalla ympäristö 
hyötyy kun uutta ei tarvitse valmistaa niin paljon. Palvelu on ilmainen ja toimii 
netissä osoitteessa www.netcycler.fi.

Netcycler Oy
Palvelun on kehittänyt suomalainen yritys Netcycler Oy. Palvelu on tällä hetkellä 
käytössä kolmessa maassa: Suomessa, Saksassa ja Englannissa. Käyttö on 
voimakkaassa kasvussa, ja rekisteröityneitä käyttäjiä on jo yli 100 000. Enemmän 
tietoa osoitteesta www.netcycler.fi.
 
Yrityksen ovat perustaneet tekniikan tohtori Juha Koponen ja diplomi-insinööri Jussi 
Koskinen helmikuussa 2008. Netcyclerin kehitys on ollut mahdollista mm. 
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES:in tuella.

Netcycler-palvelu Suomessa
Netcycler-palvelu julkistettiin Suomessa maaliskuussa 2010. Palvelun 
käyttäjämäärä on kasvanut nopeasti ja uusi konsepti on saanut myös mukavasti 
näkyvyyttä mediassa, mm. YLE:n TV-uutisissa (17.1.2011), YLE:n aamutv:ssä 
(4.2.2011) ja Helsingin Sanomissa (25.8.2010). Jo tuhannet tavarat ovat saaneet 
uuden kodin palvelun kautta. Helmikuussa 2012 palvelulla oli yli 110000 
rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka ovat lisänneet palveluun yhteensä yli 67000 
tavaraa ja yli 112000 toivetta. Vaihtoja ja lahjoituksia on tehty yli 28000.

Netcycler-palvelu Saksassa ja Englannissa
Saksankielinen www.netcycler.de  julkaistiin vuoden 2010 lopussa. 
Englanninkielinen www.netcycler.co.uk julkaistiin Englannissa toukokuussa 2011. 

http://www.netcycler.fi/
http://www.netcycler.de/
http://www.netcycler.co.uk/


Kysymyksiä ja vastauksia
Mikä Netcycler on ja miten se toimii?
Netcycler on tavaranvaihtopalvelu, jossa tavaroita voi hankkia vaihtamalla. 
Palvelussa listataan tavarat, joista haluaa päästä eroon, sekä tavarat, joita toivoo 
tilalle, ja ehdotetaan vaihtokauppoja. Tavaroita voi myös myydä, ostaa, antaa ja 
saada ilmaiseksi.

Ketkä ovat yrityksen taustalla?
Netcycler Oy on suomalainen  yritys jonka ovat perustaneet tekniikan tohtori Juha 
Koponen ja diplomi-insinööri Jussi Koskinen helmikuussa 2008.

Miten palvelu rahoitetaan?
Yrityksen tulot muodostuvat maksullisista logistiikkapalveluista, yrityspalveluista ja 
mainonnasta. 
Logistiikkapalvelut -  Suomessa käyttäjät voivat halutessaan valita postituspalvelun, 
jossa on vaihtoehtoina kirjepalvelu tai pakettipalvelu.
Myyntipalvelu – Käyttäjät voivat myös myydä tavaroitaan Netcyclerin vaihtorinkien 
yhteydessä. Tämä moninkertaistaa myyjän kaupantekomahdollisuudet. Netcycler saa 
kauppahinnasta pienen palvelumaksun. 
Muut lisäpalvelut – Käyttäjät voivat hankkia maksullisen Netcycler Extra -tilin, joka 
antaa käyttäjälle tiettyjä lisäpalveluita.
Yrityspalvelut  - Yrityksille voidaan räätälöidä oma yrityksen henkilöstön sisäinen 
palvelu, jossa työntekijät voivat vaihtaa, lahjoittaa, myydä ja ostaa tavaroita keskenään. 
Mainonta -  Vastuulliset yritykset voivat mainostaa ympäristöystävällisiä tuotteita ja 
palveluitaan Netcyclerissa.

Lisäksi Netcyclerissa tehdään töitä konseptin monistamiseksi uusiin maihin. Palvelu on 
jo lanseerattu Saksassa ja Englannissa.

Netcyclerin kehittäminen on ollut mahdollista mm. TEKES:in sekä ELY-keskuksen, 
tuella. Toimintaa rahoittavat lisäksi yksityiset enkelisijoittajat, Aloitusrahasto Vera ja 
Clean Future Fund.



Kauanko palvelu on ollut toiminnassa?
Runsaat puolitoista vuotta. Beta-versio julkaistiin 24.3.2010. Sitä ennen palvelu toimi 
suljetussa testikäytössä (Alpha) reilun puoli vuotta syksystä 2009 asti samalla kun 
palvelua on kehitettiin eteenpäin. 

Kuinka paljon käyttäjiä palvelulla on?
Käyttäjien määrä kasvaa jatkuvasti. Helmikuussa 2012 palvelussa oli yli 110000 
rekisteröitynyttä käyttäjää.

Kuinka paljon tavaroita palvelussa on?
Palveluun tulee uusia tavaroita joka päivä. Lokakuussa käyttäjät ovat lisänneet 
palveluun yhteensä yli 67000 tavaraa ja yli 112000 toivetta. 

Miten moni tavara on jo löytänyt palvelussa uuden omistajan?
Joka päivä sadat tavarat vaihtavat omistajaa vaihtamalla, myymällä tai annettuna. 
Yhteensä palvelun kautta on jo yli 28000 tavaraa löytänyt uuden käytön.

Mitkä ovat tyypillisiä tavaroita?
Necyclerissa kiertävät tällä hetkellä varsinkin kirjat, DVD-elokuvat, CD-levyt, lasten 
urheiluvälineet, lastenvaatteet ja -tarvikkeet, kodin tavarat kuten pölynimurit, 
mikroaaltouunit,  huonekalut sekä polkupyörät. 

Esimerkkejä vaihtokaupoista?
Vaihtorinkejä
CD-teline → kenkähylly → hajuvesi
lautasia → lasten mekko → lasikannu → käsilaukku
tulostin → Nokian kännykkä → verhot → lasten tuoli
sarjakuva (Fingerpori) → videokaapeli → Kirja (Timanttikoirat) → kirja (Seitsemän 
koiraveljestä) 
lasten talvikengät → tunika → TV-sarja (Janoschin Tarinatuokio - Oi ihana Panama) → 
CD (Ella ja Aleksi) → CD (Jaques Brel)

Kahdenvälisiä vaihtoja
lastenrattaat ↔ polkupyörä
pyöränlamppu ↔ lautapeli (Carcassone)
DVD-elokuva (Bringing out the dead) ↔ Piikkimatto
jumppapallo ↔ kirja (Penninvenyttäjän opas)

Esimerkkejä ilmaiseksi annetuista tavaroista?
Pölynimuri, hyllykkö, sohvapöytä, nojatuoli, lastenvaatepaketti, DVD (Harry Potter 
Collection 1-4), äitiysfarkut, televisio



Kenelle Netcycler on tarkoitettu?
Netcycler on kuluttajapalvelu, jossa yksityiset ihmiset voivat vaihtaa, lahjoittaa ja 
kaupata tavaroitaan. Netcycler on tarkoitettu kaikille, joilla on joskus ylimääräisiä 
tavaroita ja jotka joskus tekevät hankintoja. Netcyclerin erityistä kohderyhmää ovat 
lapsiperheet. Myös yritykset voivat osallistua tavaroiden lahjoittamiseen ja 
vastaanottamiseen, mutta eivät vaihtokauppojen tekoon.

Kuka on tyypillinen käyttäjä?
Netcyclerin käyttäjät ovat ympäri Suomen. Noin puolet kävijöistä tulee 
pääkaupunkiseudulta. Netcycler ei kerää demografisia tietoja käyttäjistään, mutta 
valistunut arvauksemme on, että Netcyclerin käyttäjistä suurempi osa on naisia, iältään 
pääosin 20 - 40 vuotta. Perheenäidit ovat tärkeä kohderyhmä, sillä lapsiperheillä 
tavararumba on aivan omaa luokkaansa. Esiin nousevia käyttäjäryhmiä ovat myös 
ekokuluttajat, opiskelijat, muuttajat, expatit sekä vanhemmat, joiden lapset muuttavat 
pois kotoa. Arviot perustuvat tilastoihin vaihdetuista tavaroista, tilastoihin Netcyclerin 
Facebook-sivun tykkääjistä (joista 73% naisia), tilastoihin ip-osoitteista, sekä 
testikäyttäjiltä saatuihin vastauksiin ennakkokysymykseen ”miksi haluat käyttää 
Netcycleria” (kooste vastauksista tämän paketin lopussa).

Mitä palvelun käyttö maksaa?
Palvelun peruskäyttö, eli rekisteröityminen, tavaroiden vaihtaminen, lahjoittaminen ja 
hankkiminen, on täysin ilmaista. Palveluun kuuluu myös maksullinen postipalvelu, jonka 
käyttö on vapaaehtoista. Tavaran myynnistä peritään pieni palvelumaksu.

Mitä lisäpalvelut maksavat?
Netcyclerin postipalvelussa vastaanottaja maksaa postimaksun. Postipalvelun 
valitseminen toimitustavaksi on vapaaehtoista sekä tavaran tarjoajalle että sen 
vastaanottajalle.



Kommentteja testikäyttäjiemme ”kynästä”.

Ympäristömyönteisyys
”Käytetyn tavaran suosiminen on ympäristöystävällistä, sillä se mm. säästää 
luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.”
”minusta on tyhmää ostaa uusia tavaroita,  joita muilla on kaapeissa 
käyttämättömänä” 
”Mieluummin hankin jo tuotettuja, käyttökelpoisia tavaroita kuin uutta.”
”Kierrätys kiinnostaa, käyttökelpoisen tavaran poisheittäminen ahdistaa.”
”en haluaisi ostaa uutta tavaraa, kun maailma on täynnä käytettyä täysin 
käyttökelpoista tavaraa.”
”haluan olla ekologinen, jos se on mahdollista, sitten vasta ostaa uutta jos 
käytettynä ei löydy!”
”Mielestäni ajankohtainen ja ekologinen veto!!”

Rahansäästö
”Ihan ekologisuus ja edullisuus  - siis egologisuus :)” 
”Kierrätys säästää luontoa ja rahaa.” 

Lapsiperheet
”Kierrätys kiinnostaa lapsiperheessä.”
”Haluan lahjoittaa ylimääräistä tavaraa sitä tarvitseville. Lapsiperheessä tavaran 
käyttöikä on välillä aika rajallinen.” 

Muuttaminen & lapset muuttavat omilleen
”Olen muuttamassa piakkoin, mikä tarkoittaa, että sekä tarvittavaa tavaraa että 
tavaraa josta pitäisi päästä eroon tulee olemaan.”
”pitäähän vanhoista kamoista päästä eroon ja saada täytettä uuteen asuntoon ;)”
”Pesä tyhjenee, lapset muuttaa omilleen - tavaraa jäänyt yli ja toisaalta nuorten 
omiin kämppiin tarvitaan erilaista tavaraa.”

Persoonallisuus
”Kierrätystuotteiden käyttäminen on usein edullisempaa, ympäristöystävällisempää 
ja itse kunnostetut tai tuunatut tavarat ovat myös persoonallisempia ja uniikimpia.”
”Haluan säästää luontoa kierrättämällä ja tehdä löytöjä.”

Uusi helpompi tapa
”Tavaroiden kauppaaminen jossain nettihuutokaupoissa on työlästä eikä maksa 
vaivaa, haluan nähdä toisiko Netcycler tähän muutosta :)”
”Haluan että tavarat kiertävät eivätkä päädy suotta roskiin. Nettikierrätys on 
toivottavasti uusi toimiva tapa tehostettua tavaroiden vaihtoa ilman rahaa.”
”Huippu idea, juuri tällaista kierrätyspalvelua olen jo pitkään etsinnyt!”

Miksi Netcycleria kannattaa käyttää?
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Puh. +358 20 7980 250
Fax +358 9 8565 7343
info@netcycler.com

Netcycler Oy
Ruoholahdenkatu 10
00180 Helsinki
FINLAND

Hauskaa tavaranvaihtoa 
www.netcycler.fi

Yhteys: Johanna Kajosaari
Puh. +358 50 545 2356

johanna@netcycler.com

Lisätietoja

Kerromme mielellämme lisää!

Pär Andler, markkinointijohtaja 040 544 2728,  par@netcycler.com

Juha Koponen, toimitusjohtaja, toinen perustaja, 040 772 7002, 
juha@netcycler.com

Jussi Koskinen, toinen perustaja, 0400 488 472, jussi@netcycler.com


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

