
Haluatko olla markkina-
murroksen johtaja?
Osoita edelläkävijyytesi 
Cradle to Cradle™ -
tuotesertifi oinnilla!



Liiketoimintahyödyt 

Tähän päivään mennessä yli 200 yritystä on suunnitellut ja valmistanut 
tuhansia optimoituja tuotteita käyttäen hyväkseen Cradle to Cradle™
viitekehystä.   

Laadun ja arvostuksen tae
Ilmastoystävällisten ja kiertotalouden mukaisesti valmistettujen tuot-
teiden markkinat kasvavat koko ajan. Lisäksi kasvava joukko yrityksiä ja 
organisaatioita painottaa hankintakriteereissään C2C –tuotteita, esim. 
Google, Walmart ja rakentamisen LEED & BREEAM -pisteytys.  

Säästöt
Sertifi ointiprosessi painottaa resurssi –ja materiaalitehokkuutta ja 
paljastaa tuotantoketjun säästöpotentiaalin. 

Materiaalin maksimaalinen hyödyntäminen
Kaikki materiaali on arvokasta raaka-ainetta. Hyödynnetäänkö teidän 
liiketoiminnassa tätä ajattelua? Sertifi oinnissa käydään läpi koko tuot-
teen elinkaari uudelleen hyödyntämisen näkökulmasta.  

Tuotekehitysloikka
Cradle-to-Cradle on strateginen viitekehys innovaatioiden, liiketoi-
mintamallien sekä tuotantoprosessien kehittämiseksi. Kunnianhimoi-
sena tavoitteena on kehittää tuotteita, jotka maksimoivat positiivisen 
ympäristövaikutuksen sen sijaan että tyydytään minimoimaan negatii-
vinen ympäristövaikutus.  

Cradle-to-Cradle™ pähkinänkuoressa 

Cradle-to-Cradle™ on kiertotalouteen ohjaava tuotesertifi ointiprosessi, 
jonka kriteeristön perusta on tieteellinen. Tuotetta tarkastellaan hyvin 
kokonaisvaltaisesti ja viitekehys kannustaa jatkuvan tuotekehitystyön 
parantamiseen. 

Sertifi oinnissa on viisi tasoa: Basic, Bronze, Silver, Gold ja Platinum. 
Myös arvioitavia kategorioita on viisi: 

Systeeminen muutos, jossa yritykset 
ja yhteiskunta siirtyvät hiilineutraaliin 
kiertotalouteen on jo käynnissä. 
Oletko sinä edelläkävijöiden joukossa?

Cradle to Cradle Certifi ed™ -sertifi kaatti 
on maailman tunnetuin ja arvostetuin 
sertifi kaatti kiertotalouden periaatteiden 
mukaisesti suunnitelluille tuotteille. 

Sertifi ointi on varmennus siitä, että kuljet 
aidosti kohti toimintamallia, jossa mate-
riaalit pidetään kierrossa loputtomasti 
ja jäte ja päästöt on suunniteltu pois.  

Yli 80% tuotteen ympäristövaikutuksista 
määräytyy suunnittelupöydällä. Rahassa 
kiertotalous tarkoittaa miljdardien mah-
dollisuutta ja jo pelkästään EU tasolla kierto-
talouden on arvioitu tuovan yli 600 miljardin 
säästöt vuosittain.   

Cradle-to-Cradle™ –sertifi ointi on yritykselle strateginen 
mahdollisuus tehdä edelläkävijyys näkyväksi. 1_Materiaalien turvallisuus ja haitta-aineettomuus

2_Tuotteen kierrätettävyys  / materiaalien uudelleenkäyttö  

3_Energian käyttö ja hiilipäästöjen vähentäminen

4_Veden käyttö

5_Sosiaalisen vastuun näkökulmat



  

Tekstiili ja muotiPakkaus ja painomusteet

Rakennusmateriaalit

Kosmetiikka ja pesuaineet

Ikkunalasit

Sisustaminen ja 
toimistokalusteet

Cradle to Cradle™ sertifi odut tuotteet  

Cradle to Cradle Certifi ed™ -standardilla voidaan sertifi oida erilaisia  
tuotteita, kuten tekstiilejä, kulutustavaroita, kosmetiikkaa, pakkauksia sekä 
rakennusmateriaaleja.  Rakennuksia sekä elintarvikkeita ei voi sertifi oida.

Löydät lisää esimerkkejä osoitteesta: 
https://www.c2ccertifi ed.org/products/registry

Kauan sertifi ointiprosessi kestää ja mitä se 
maksaa? 

Kesto: Sertifi ointi voi kestää n. 4-10 kuukautta riippuen tuotteen 
kompleksisuudesta, CAS -numeroiden määrästä sekä  tuotekehi-
tysprosessista sekä Cradle to Cradle -arvioinnin kestosta. 

Hinnoittelu: Sertifi oinnin hinta riippuen tuotteen ominaisuuksista, 
CAS numeroiden määrästä, tuotteen optimointiprosessista sekä 
Cradle to Cradle -arvioinnista.  

Voit myös kartoittaa tuotteesi valmiuden sertifi oinnille Ethican 
Cradle to Cradle  esikartoituksen avulla!  

Tarjous sisältää:  

• 3-4 h työpajan, jossa käydään läpi Cradle to Cradle viisi laatukatego-
riaa, sertifi ointiprosessi sekä vastuualuet.  Työpajan lopputuloksena 
valitaan sopiva tuote- tai tuoteryhmä esikartoitusta varten.      

• Tuoterakenteen (BOM) esikartoituksen sertifi oitavalle tuotteelle. 

Ethica tarjoaa ainoana Suomessa Cradle-to-Cradle –viitekehyk-
seen perustuvaa tuotekehityssparrausta sertifi oinnin tukena. 

Työmme perustuu yhdistelmään syvää kiertotalouden, hiilineutraaliuden 
ja kestävän liiketoiminnan asiantuntemusta sekä luovaa ongelmanratkai-
sua uusien toimintamallien kehittämiseen.  Toimimme asiantuntijakump-
panina tulevaisuuskestävien, vastuullisten strategioiden valmistelussa, 
kasvuaihioiden ja kiertotalouden mukaisen suunnittelun (circular design) 
käyttöönotossa ja projektien läpiviennissä. 

Ota yhteyttä: 

Ida Urmas, circular design –asiantuntija 
ida. rmas@ethica.fi  / +358 50 587 9765 
  
Anne Raudaskoski, Head of Consulting 
anne.raudaskoski@ethica.fi   /  +358 50 341 0881

Cradle to Cradle -konseptin perustivat saksalainen kemisti Michael Braungart ja 
yhdysvaltalainen arkkitehti William McDonough.


