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Vertaiskauppa kasvoi uuteen ennätykseen 

Vertaiskaupassa tehtiin vuonna 2012 enemmän kauppoja kuin koskaan. Tavaroiden myyntihinta laski 

edellisvuodesta. Lastenvaatteet ovat suosituin yksittäinen tuoteryhmä. 

Suomessa tehtyjen vertaiskauppojen määrä kasvoi viime vuonna uuteen ennätykseen. Vertaiskaupassa 

myytiin vuonna 2012 Huuto.netissä yhteensä runsaat 3 250 000 tuotetta. Kasvua edellisvuoteen oli 5,3 

prosenttia: vuonna 2011 vertaiskaupassa eli kuluttajien välisessä kaupankäynnissä tehtiin Huuto.netin 

kautta yhteensä 3 088 000 kauppaa. 

”Ihmisten ympäristötietoisuuden vahvistuminen on nähtävissä vertaiskaupan suosion kasvussa. Suomalaiset 

haluavat mieluummin kierrättää kuin heittää pois käyttökelpoista tavaraa”, sanoo Huuto.netin 

tuotepäällikkö Toni Ruuska. 

Vaikka tehtyjen kauppojen määrä kasvoi, vertaiskaupassa myytyjen tuotteiden kokonaisarvo laski hieman 

edellisvuodesta. Vuonna 2012 Suomen suurimman vertaiskauppapaikan Huuto.netin kautta myytyjen 

tavaroiden myyntihinta oli yhteensä noin 89,4 miljoonaa euroa, kun vuonna 2011 tuotteiden 

yhteenlaskettu myyntihinta oli noin 94 miljoonaa euroa. 

”Myös taantuma saa ihmiset hakeutumaan entistä enemmän vertaiskaupan pariin. Epävarma taloustilanne 

näkyy kuitenkin hintatietoisuutena. Kalliimpien tuotteiden ostamista harkitaan nyt entistä tarkemmin, 

mutta edullisten tuotteiden myynti on kasvanut sitäkin voimakkaammin. Pelkästään muumimukeja etsitään 

Huudosta yli tuhat kertaa päivässä”, tuotepäällikkö Toni Ruuska arvioi. 

Huuto.netin suosituimmat tuoteryhmät olivat vuonna 2012 lastenvaatteet, koti, sisustus, harrastukset, 

elektroniikka ja keräily. Huuto.netin kautta myytiin vuoden aikana muun muassa 24 000 lastenvaunut ja  

-rattaat sekä noin 7500 sohvaa.  

Myös vuoden 2013 alku on ollut vertaiskaupassa vilkas. Valikoima on kasvanut keskimäärin yli 5000 

tuotteella tunnissa, ja päivittäin on toteutunut yli 10 000 kauppaa. Eniten kauppoja tehdään sunnuntaisin. 
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Huuto.net on Suomen suurin kauppapaikka verkossa, jossa myydään ja ostetaan tuotteita suoraan muilta 

käyttäjiltä. Huuto.netissä myyjät voivat itse määritellä, myyvätkö he tuotteensa kiinteällä hinnalla vai 

haluavatko järjestää huutokaupan. Ostajalle Huuto.net tarjoaa maan laajimman tuotevalikoiman ja 

turvallisen tavan tehdä kauppaa. Suomen ensimmäinen verkon vertaiskauppa Huuto.net on perustettu 

vuonna 1999, ja kaupankäynti Huuto.netissä on ollut alusta alkaen nopeaa, helppoa ja ilmaista. Aktiivisia 

käyttäjiä on yli puoli miljoonaa. Huuto.net on osa Sanoma-konsernia. www.huuto.net  

http://www.huuto.net/

