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CICAT2025: Katsaus ensimmäiseen vuoteen



Kiertotalouden katalyytit CICAT2025
• CICAT2025 käynnistyi 2019 vuoden alusta
• Missiona on tukea kiertotalouteen siirtymistä

tutkimuspohjaisen tiedon avulla.
• CICAT2025 tutkii ja luo uutta tietoa erityisesti

• Kiertotalouden monialaisista katalyyteistä
• Kiertotalouden moninaisista ekosysteemeistä, joissa

moninaiset toimijat ovat vuorovaikutuksessa ja riippuvaisia
toisistaan

• CICAT2025-tutkimuskonsortiomme  on monialainen, jotta
voimme luoda tietoa moninaisista kiertotalouden
katalyyteistä – luodaan yhteistä ymmärrystä eri alojen
välillä

• CICAT2025 ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä uuden
ymmärryksen luomiseksi – luodaan yhteistä ymmärrystä
ja toimintamalleja erilaisten toimijoiden välille
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International events –
Ellen MacArthur 
Summit; BSR Stars Final 
seminar; CRRC 
Conference, EU 
presidency event…

Workshops
Ruoka- ja ravinnekierto

kevät 2019 Sitran kanssa,
Rakentamisen kiertotalous

syksy 2019 
Rakennusteollisuuden kanssa

The Circular 
Economy 
lectures, 

courses and 
study module

Education -
Kokonaisuuksia, koulutusta, 
kursseja korkeakoulutasolla
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Research and Publications –
Datan keruuta, analysointia, 
tulosten raportointia
konferensseissa ja julkaisuissa



Ensimmäisen vuoden tutkimuksen fokukset -
CICAT2025 
• Erilaisia kiertotalouden ekosysteemejä kartoitettu
• Erilaisista katalyyteistä kerätty lisää tietoa

• Tekniikka, liiketoiminta, politiikka, johtaminen, sääntely, kuvat, kieli, toimijuus, 
vuorovaikutus

• Menetelminä haastattelut, työpajat, Delfoi-tutkimus, ym.

• Muutosjohtajuus ja toimijuus kiertotalouden alalla
• Sidosryhmävuorovaikutus kiertotalouden edistämiseksi
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Ensi vuonna 2020 CICAT2025:n tähtäimessä:

• Ensimmäisen vuoden tuloksista ensimmäinen erä “kikkoja”
• Katalyyttien syvällisempi ymmärtäminen
• Katalyyttien keskinäinen vuorovaikutus
• Kiertotalousekosysteemien moninaisuus
• Uudet kiertotalousekosysteemit (mm. ravinnekierto)
• Kansainvälisen tutkimuksen laajentaminen

812.12.201
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cicat2025.fi

Tervetuloa, jatketaan keskustelua ja 
tiedonluomista ja -jakamista siilojen yli!

Kohti päivän ohjelmaa…

912.12.2019
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