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“Tänased tooted on homsete
toodete toore eilsete
toormehindadega”

- WALTER STAHEL

Disainides ringlusele
• Disain ja tootearendus omab
olulist osa ringmajanduse
põhimõtete rakendamisel.
Fookus liigub toote olelusringi
ringdisainimisele.
• See eeldab vastavate
teadmiste ja oskuste
olemasolu.
Source: sandbirch.com

Ringdisain
• Viib tootedisaini ja tootearenduse süsteemi tasemele
(majandussüsteem + ökosüsteem + sotsiaalne süsteem + …)
• Suunab disainima toote olelusringi
• Aitab suurendada toote ringsust

• Avardab olemasolevaid tootesüsteeme
• Pakub võimalusi uuteks koostöö ja ärimudeliteks

Ringdisain – esmased küsimused?
• Kuidas sinu tänane toode ja ärimudel võtab arvesse
ringmajanduse põhimõtteid?

• Millest sinu toode koosneb?
• Kuidas sinu toodet toodetakse?
• Kuidas sinu toodet kasutatakse?
• Kes kasutab sinu toodet? Miks sinu toodet tahetakse?
• Mis saab sinu tootest pärast kasutamise lõppu?
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Ringdisaini võtted ja lahendused
(strateegiad)
•

Ringdisaini võtteid/lahendusi saab esitada
kategooriates, mis on seotud toote elutsükli
etappidega.

•

See algab analüüsiga, mis võtab arvesse
sisendmaterjalide ja ressursitõhususe
aspekte, millele järgneb klassikaline toote
elutsükkel – tootmine, kasutamine ja
jäätmekäitlus.

•

Lisaks tuleks arvesse võtta nö tooteteenuse lahendusi ja muid ärimudeleid, mis
aitavad uudsel viisil ressursikasutust ja
jäätmeteket vähendada.

Materjalide säästlik kasutamine
•

Üldjuhul esimene ringdisaini strateegia,
mis keskendub tootes sisalduvate
materjalide valikule, kogusele, ohtlikkusele
jne.

•

Tüüpilised disainilahenduste alaliigid:
• Materjalide kasutuse optimeerimine
• Materjalide valik
• Erinevate materjalide hulk
• Pakendi disain

Materjalide kasutuse
optimeerimine
• Eesmärk tagada võimalikult optimaalne/minimaalne materjali kogus
tootes (nt toote suuruse vähendamine, kaalu kergendamine,
kärgkonstruktsiooni või täiesti uute lahenduste (nt digitaalsed
lahendused) arendamine).
• Võimalik nii toote kui pakendi puhul.

Example:
Apple has reduced their packaging for the iPhone by 28% since
2007. They are now able to transport 60% more phones in the same container;
saving material costs, transportation costs and emissions whilst retaining protection
to the phone (see more https://www.apple.com/uk/environment/#manufacturing)

Materjalide valik
• Eesmärk jätkusuutlike materjalide eelistamine toote disainimisel:

• Esmase toorme ja materjalide asendamine keskkonnahoidlike/ringsete
materjaliga (nt ringlusse võetud materjali, ohutu või vähem ohtliku
materjali, biolaguneva materjali, madala energiakuluga materjali,
väikese süsinikujalajäljega materjali/kohaliku materjali eelistamine)
• Eelistada kergesti ringlusse võetavaid materjale/tooret, et tagada toote
lihtsam ringlussevõtt.

Examples:

Puma have developed a trainer which is 100% biodegradable
In an initiative designed to put beach waste to good use, Method teamed up
with beach clean-up groups and volunteers to collect plastic debris from the
beaches of Hawaii. It then worked with recycling partner Envision Plastics to
create bottles made with the plastic waste, and used them to bottle its cleaning

products.

Erinevate materjalide hulk
• Mida vähem materjale on tootes, seda lihtsam on
seda toodet hiljem ringlusse võtta.

Example: Nephentes

A bottle without a cap

Disain tõhusaks tootmiseks
• Toote tootmisetapi ressursi- ja
energiatõhusus.
• Põhirõhk tavaliselt sellel
etapil.

Tootmisjääkide tekke vältimine ja
vähendamine
• Tootmisetapil tekib tavaliselt erinevaid jäätmeid ja
jääke.
• Vältides või minimeerides jäätmeteket saab
märgatavalt vähendada toote keskkonnamõju.
Example: UPMADE
Making garments in-house from textile
manufacturing left-over materials

Tootmisjääkide ringlussevõtt
• Tootmisjäägid võivad leida kasutust ettevõtte sees samade või muude toodete
valmistamiseks.
• Tootmisjääkide kasutamine väljaspool ettevõtet.
• Tööstussümbioos – tootmises tekkivate jääkide kasutamine erinevate ettevõtete
vahel (tavaliselt piirkondlik koostöövorm).

Example: Timberland, the outdoor wear specialist, partnered with tyre manufacturer
Omni United, on an innovative collaboration designed to make it easier for the
material in old tyres to be repurposed as soles for footwear. Co-branded as
Timberland Tires, the partership aims to reduce demand for virgin rubber from the
footwear industry.
source: http://www.pneusnews.it/

Energiatõhusus ja taastuvenergia
kasutamine
• Tootmisprotsessi energiatõhusus ja taastuvenergia
tarbimine aitavad otseselt vähendada toote
keskkonnajalajälge.
Example:
Alchemist brewery and AllEarth Renewables partnered to
install 150 kW solar panel system in Stowe, Vermont

Toote eluea pikendamine
• Toote elu(kasutus)ea
pikendamine on üks
olulisemaid
ringdisaini
strateegiaid.

Toote vastupidavus – toote eeldatav
elu(kasutus)iga
• Toote pika kasutusea aluseks on järgmised
disainiaspektid - kõrge kvaliteet, usaldusväärsus ja
funktsionaalsus (kasutatav pika aja jooksul).
Example: Flint and Tinder has launched a jacket, designed to last a lifetime,
guaranteed for 10 years. The hoody comes with free repairs in this time, giving the
customer piece of mind and great value for money.
http://www.businessinsider.com/flint-and-tinder-10-year-hoodie-kickstarter-review-2016-9/#-1

Hooldamise ja parandamise lihtsus
• Mida kergem on hooldada ja parandada toodet, seda tõenäosemalt seda ka tehakse. See
pikendab toote eluiga.
• Hooldus on kõige tõhusam viis säilitamaks toote pikka eluiga.
• Toote elutsükli vältel võib müügijärgne teenus (hooldus ja parandus) sisse tuua kuni kolm korda
rohkem kui esmane müük.
• Hooldus ja parandus on kriitilise tähtsusega tegevused toote kasutusfaasi ajal. See koosneb:
• Parandus
• Hooldus
• Diagnostika
• Tehniline tugi
• Kindlustus
Example: Patagonia outdoor clothing company offer repairs to worn or damaged
clothes. The clothing items can be sent to Patagonia and they will repair
and
return the items within 10 business working days.
http://www.patagonia.com/worn-wear-guide/

Toote uuendamine ja kohandamine
• Toote uuendamine ja kohandamine võimaldab toote pikaajalist
kasutamist ilma, et oleks vaja soetada uut toodet.
• Seda saab saavutada modulaarsuse, komponentide standardiseerimise,
isikupärastamisega jne.

Example: The Cameleon is able to be used from newborns to toddlers and designed
to last at least 15 years. Every user can adjust the Bugaboo Cameleon to his own
preferences, the stroller is available in many different colours.
http://circulardesigncases.nl/examples/category/circular-design-strategies/upgradability-adaptability/

Toote korduskasutus
• Kordus/teisene kasutus või uuesti müük pikendab toote eluiga uue
elutsükli võrra.
• Mõned tooted sobivad paremini korduskasutuseks kui teised.
• Korduskasutatud tooted võivad olla terved tooted või ka toote
komponendid/osad.
• Toote korduskasutus eeldab ka vastava kogumis/jaotussüsteemi
disainimist/olemasolu.

Example: Caterpillar has a website to trade second hand lifting and excavating
equipment from Caterpillar and other manufacturers. Caterpillar also
provides the added value of inspection, certification, parts, servicing, repairs,
financing and extended service coverage.
http://www.cat.com/en_GB/products/used.html

Toote korduskasutuseks
ettevalmistamine
• Puhastamine/parandamine/korrastamine (refurbishment) on protsess,
kus kasutatud tooteid (jäätmeid) valmistatakse ette uuesti kasutamiseks
(korduskasutuseks). Seda saab teha kas tervele tootele või tema
komponentidele.
• Mida lihtsam on parandada ja korrastada toodet, seda tõenäolisemalt
teda korduskasutatakse. Parandamine sõltub toote keerulisusest ning
parandusteenuse, varuosade jm kättesaadavusest.

Example: Cummins take engines and parts at the end of their useful life and return
them to productive use. Cummins remanufacturing had sales of $1 billion in 2011,
remanufacturing 1,000 components and 2,000 engines. Remanufacturing requires
about 85 percent less energy than manufacturing the same product
with new
parts.

Toote/materjali ringlussevõtt
• Jäätmeteks muutunud tooted
või nende osad/materjalid
võivad olla väärtuslik toore
uue toote valmistamiseks
(ringlussevõtt)

Toodete kerge lammutamise ja
materjalide ringlussevõtu tagamine
• Tooted tuleb disainida selliselt, et neid oleks nende eluea
lõpus kerge ringlusse võtta.
• Mida lihtsam on materjale eraldada eluea lõpul, seda
kergem on neid materjale ringlusse võtta.

Example: Acer use screwless assembly methods, where possible
use one type of plastic per component, avoid bonding and
soldering materials and label components to assist in recycling.
https://www.acer-group.com/ag/en/TW/content/overview

Toodete või neist tekkinud jäätmete
kogumissüsteemi olemasolu
• Toote/materjalide ringlussevõtt eeldab, et olemas
on sobiv kogumis- ja käitlussüsteem.
Example: H&M started the Garment Collection program. A program that allows
people to return unwanted clothing to H&M stores. H&M then turns these clothes
into raw materials that can be used in further production. At this moment, around
20% of the used clothing can be used for new production.
http://about.hm.com/en/About/sustainability/commitments/reduce-waste/closing-the-loop.html

Tootesüsteemi muutmine – toote
pakkumine teenusena
• Traditsioonilise toote
müümise asemel on
võimalik pakkuda toodet kui
teenust.
• Selline ärimudel võimaldab
lähemat seost kliendiga,
paremat tootearendust
otsese tagasiside kaudu,
luua rohkem väärtust
kõikidele osapooltele ning
tõsta kliendi rahulolu.

Toode kui teenus
• Toodet pakutakse kui teenust (müüakse toote funktsiooni mitte toodet ennast).
• Näited toote/teenussüsteemidest:
• Maksa teenusühiku pealt. Tarbija maksab iga kord kui kasutab toote teenust. Pakkuja vastutab
kogu tarnahela elutsükli mõjude eest ning on motiveeritud disainima toodet, mis on
optimeeritud kasutusele, hooldusele, parandusele, uuskasutusele ja ümbertöötlemisele. Nt.
printer, mille puhul maksavad prinditud lehed, kus paber, tint ja mu on juba teenuse hinna sisse
arvestatud.
• Toote rentimine või jagamine. Klient maksab juurdepääsu eest tootele kindla perioodi vältel ning
ka teised kliendid kasutavad seda toodet. Nt. autode ja rasketehnika rent. Toote väljastamine,
kontroll ja hooldamine on tootja poolt.
• Toote liising. Toode on pakkuja omand, kuid kliendil on pikemaaegne juurdepääs tootele. Pärast
liisimist muutub omand.
• Toodete ühiskasutus. See on kui toodet kasutavad üheaegselt mitu klienti. Nt. autode
ühiskasutus, kus mitu inimest sõidavad sama sõitu.
https://www.sodastream.co.uk/
http://www.desso.com/

http://www.splosh.com/

https://netbricks.biz/

http://www.mudjeans.eu/about-mud-jeans/

