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

Tämän päivän rakennukset määrittävät vuosikymmeniksi 
kuinka kestävää tulevaisuutta rakennamme. Suuri osa raken-
netun ympäristön päästöistä johtuu heikosta materiaalihal-
linnasta. Hiilineutraaliuteen tähtäävä Suomi ja rakennusala 
tarvitsevat edistyksellisiä ratkaisuja rakentamisen alalla. 
Cradle to Cradle –viitekehys tarjoaa tähän työkalut. 
Cradle to Cradle on suunnittelun työkalu sekä maailman 
tunnetuin ja arvostetuin tuotesertifiointi kiertotalouden 
periaatteiden mukaisille rakennustuotteille. 



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 tuotteiden 
markkinat kasvavat koko ajan. Lisäksi kasvava joukko yrityksiä ja organisaatioita 
painottaa hankintakriteereissään C2C –tuotteita, esim. Google, Walmart ja rak-
entamisen LEED & BREEAM -pisteytyksissä.  

Säästöt
Sertifiointiprosessi painottaa resurssi –ja materiaalitehokkuutta ja 
paljastaa tuotantoketjun säästöpotentiaalin. 

Materiaalin maksimaalinen hyödyntäminen
Kaikki materiaali on arvokasta raaka-ainetta. Hyödynnetäänkö teidän liiketo-
iminnassa tätä ajattelua? Sertifioinnissa käydään läpi koko tuotteen elinkaari 
uudelleen hyödyntämisen näkökulmasta.  

Tuotekehitysloikka
Cradle-to-Cradle on strateginen viitekehys innovaatioiden, liiketoimintama-
llien sekä tuotantoprosessien kehittämiseksi. Kunnianhimoisena tavoitteena 
on kehittää tuotteita, jotka maksimoivat positiivisen ympäristövaikutuksen sen 
sijaan että tyydytään minimoimaan negatiivinen ympäristövaikutus.  

 
Cradle-to-Cradle™ pähkinänkuoressa 

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

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

Kauan sertifiointiprosessi kestää ja mitä se maksaa? 

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

Cradle to Cradle Certified™ -sertifikaatti on 
maailman tunnetuin ja arvostetuin sertifikaatti 
kiertotalouden periaatteiden mukaisesti suun-
nitelluille tuotteille. Sertifiointi on varmennus si-
itä, että kuljet aidosti kohti toimintamallia, jossa 
materiaalit pidetään kierrossa loputtomasti  ja 
jäte ja päästöt on suunniteltu pois.  

Rakennusala tuottaa yli 35 prosenttia EU:n
kaikesta jätteestä.  

 Materiaalien käyttöönotosta, rakennusalan tuottei-
den valmistuksesta sekä rakennusten rakentamis-
esta ja korjaamisesta aiheutuvien kasvihuonekaas-
upäästöjen arvioidaan olevan 5–12 prosenttia kaikista 
kansallisista kasvihuonekaasupäästöistä. Materiaal-
itehokkuutta parantamalla näitä päästöjä voitaisiin 
vähentää 80 prosenttia.  (EU Circular Economy Action Plan 
“Green Deal” 2020)

 Cradle-to-Cradle™ –sertifiointi 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



LEED & BREEAM 
Cradle to Cradle ei kilpaile LEED & BREEAM –standardien kanssa. Päinvastoin, se tukee 
kyseisiä viitekehyksiä ja edesauttaa lisäpisteiden saamisessa. 

C2C tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki osapuolet hyötyvät:  
 

• Korkeampi markkina-arvo: C2C –rakennukset ovat vapaita haitallisista materiaaleista 
jotka voivat jatkossa olla kiellettyjä lainsäännön kautta 

• Koska rakennukset on suunniteltu helposti purettaviksi ja uudelleen hyödynnettäviksi 
vältytään mittavilta jätemaksuilta - ‘rakennus materiaalipankkina’ eli uudelleen käyttöön 
kelpaavat osat ja materiaalit voivat sen sijaan olla hyvä tulonlähde 

• Houkutteleva vuokrauskohde, esim. Park 20/20 vuokrien neliöhinta on ollut yli 30% 
       korkeampi alueen muihin kohteisiin verrattuna 

• Käyttäjät nauttivat taatusti terveellisestä sisäilmasta ja inspiroivasta työympäristöstä, 
jolla on suora linkki sairaspoissaolojen vähenemiseen ja työn tuloksellisuuden paranemi-
seen  

• C2C uudistaa rakennusalan toimintamallin: rakennustuotteiden valmistajat liisaavat 
tuotteet, jolloin he voivat hyödyntää tuotteet 

Cradle to Cradle -periaatteet rakentamisessa

Cradle to Cradle -periaatteiden mukaan suunniteltu rakennus on arvon-
sa säilyttävä materiaalipankki, jonka rakennusosilla on useita elinkaaria  

• C2C –rakennus on energiapositiivinen ja rakenteellisesti muuntojoustava  

• C2C -rakennusosat on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne ovat turvallisia ja hait-
ta-aineettomia ja niiden koostumus on tarkkaan tiedossa  

• Rakennusosat on helppo purkaa ehjänä uudelleen käyttöä varten ja osat/materiaalit 
voivat kiertää loputtomasti joko biologisessa tai teknisessä kierrossa  

• Suunnitteluratkaisujen keskiössä käyttäjän hyvinvointi, viihtyvyys, terveys ja tuloksellisen 
työnteon tukeminen  

• C2C on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin perinteinen vihreä rakentaminen ja 
kierrättäminen: tavoitteena on rakennuksen positiivinen ympäristövaikutus sen sijaan, 
että tyydytään minimoimaan negatiivinen ympäristöjalanjälki 

 

Tämän päivän rakennukset määrittävät vuosikymmeniksi kuinka 
kestävää tulevaisuutta rakennamme. Suuri osa rakennetun ympäristön 
päästöistä johtuu heikosta materiaalihallinnasta. Hiilineutraaliuteen 
tähtäävä Suomi ja rakennusala tarvitsevat edistyksellisiä ratkaisuja raken-
tamisen alalla. Cradle to Cradle –viitekehys tarjoaa tähän työkalut. Cradle 
to Cradle on suunnittelun työkalu sekä maailman tunnetuin ja arvostetuin 
tuotesertifiointi kiertotalouden periaatteiden mukaisille rakennustuotteille. 

Optimoitu 
energiankulutus

Sadeveden paikallinen
hyödyntäminen

Uusiutuva energia &
energian-tuotanto

Optimoitu
vedenkäyttö

Materiaalien koostumus 
tiedetään  ja ne ovat 
turvallisia

Positiivisen käden-
jäljen luominen

Jätteet ja päästöt
minimoitu

Monipuolisen 
käytön tuki

Hulavesien 
paikallinen käsittely

Biodiversiteetin 
tukeminen

Hiilen sitominen

Ilmanlaadun 
parantaminen

Luonnonvalon
hyödyntäminen

Materiaalien koko elinkaari 
(ja seuraava elämä) on mietitty 
etukäteen ja ympäristölle 
haitalliset kemikaalit on poistetut

Elementit ovat purettavissa vaihdettavissa 
ja huollettavissa 

Townhall Venlo, Hollanti 
Vuonna 2016 valmistunut Venlon kaupungintalon 
suunnittelu on toteutettu Cradle to Cradle –periaat-
teiden mukaisesti: 

• C2C –rakennus on energiapositiivinen ja
       rakenteellisesti muuntojoustava
• Suunnitteluratkaisujen keskiössä käyttäjän 

hyvinvointi, viihtyvyys, terveys ja tuloksellisen 
työnteon tukeminen

Park 2020, Hollanti 
Schiphol lentokentän vieressä sijaitseva Park 2020 
on kuuden rakennuksen yhdistelmä, jossa on to-
teutettu Cradle to Cradle -rakentamisen periaat-
teita: 
 
• Suunniteltu purettavaksi ja uudelleen käytet-

täväksi
• Rakennus materiaalipankkina
• Uusiutuva energia ja oma energiantuotanto
• Biofiilinen suunnittelu
• Rakennustuotteet palveluina

Esimerkkejä Cradle to Cradle -suunnittelun mukaisista rakennuksista



  
  

Lidner Group ACG EuropeSchüco

Esimerkkejä rakennusalan edelläkävijäyrityksistä, jotka ovat käyttäneet Cradle 
to Cradle -periaatteita sekä sertifiointia olennaisesti tuotekehityksessään ja 
yritysstrategiassaan:  

Sekä muita Cradle to Cradle™  -sertifioituja rakennusmateriaaleja:

Cradle to Cradle™ sertifiodut tuotteet  

Cradle to Cradle Certified™ -standardilla voidaan sertifioida erilaisia  
tuotteita, kuten tekstiilejä, kulutustavaroita, kosmetiikkaa, pakkauksia sekä 
rakennusmateriaaleja.  Rakennuksia sekä elintarvikkeita ei voi sertifioida.

Löydät lisää esimerkkejä osoitteesta: 
https://www.c2ccertified.org/products/registry

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

Kesto: Sertifiointi voi kestää n. 4-10 kuukautta riippuen tuotteen kompleksisuudesta, CAS 
-numeroiden määrästä sekä  tuotekehitysprosessista sekä Cradle to Cradle -arvioinnin 
kestosta. 

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

Voit myös kartoittaa tuotteesi valmiuden sertifioinnille Ethican 
Cradle to Cradle  esikartoituksen tai rakennushakkeen auditin avulla!  

1. Cradle to Cradle esikartoituksen tarjous sisältää:  

• 3-4 h työpajan, jossa käydään läpi Cradle to Cradle viisi laatukategoriaa, sertifiointipro-
sessi sekä vastuualuet.  Työpajan lopputuloksena valitaan sopiva tuote- tai tuoteryhmä 
esikartoitusta varten.      

• Tuoterakenteen (BOM) esikartoituksen sertifioitavalle tuotteelle.

2. Rakennushankkeen Audit suunnitteluvaiheessa olevalle projektille Ethican 
Building Circularity -työkalulla, tarjous sisältää: 

 • Hankesuunnitelman kiertotalousarviointi 

•  3h työpaja, jossa käydään läpi arvioinnin tulokset ja konkreettiset toimenpide-
ehdotukset 

Ethica tarjoaa ainoana Suomessa Cradle-to-Cradle –viitekehykseen pe-
rustuvaa tuotekehityssparrausta sertifioinnin tukena.  

Työmme perustuu yhdistelmään syvää kiertotalouden, hiilineutraaliuden ja kestävän liike-
toiminnan asiantuntemusta sekä luovaa ongelmanratkaisua uusien toimintamallien kehit-
tämiseen.  Toimimme asiantuntijakumppanina tulevaisuuskestävien, vastuullisten strate-
gioiden valmistelussa, kasvuaihioiden ja kiertotalouden mukaisen suunnittelun (circular 
design) käyttöönotossa ja projektien läpiviennissä. 

 Ota yhteyttä: 

Tuuli Kassi, Circular Built Environment
tuuli.kassi@ethica.fi / +358 44 333 5474
 
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

 

Kauan sertifiointiprosessi kestää ja mitä se maksaa? 


