Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksyttävät tuotteet ja Joutsenmerkin
rakennustuotetietokanta
Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki kertoo ympäristön kannalta parhaista
tuotteista. Myös rakennuksen on mahdollista saada Joutsenmerkki, jos se täyttää sille asetetut
vaatimukset. Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia mm. rakennuksen energian kulutukselle,
sisäilmalle, rakentamisprosessin laadunhallinnalle ja talossa käytettäville kemiallisille ja
kiinteille rakennustuotteille ja -materiaaleille. Rakennuksessa käytettävät tuotteet ja materiaalit
tulee olla Ympäristömerkinnän tarkastamia ja hyväksymiä.
Joutsenmerkillä on sekä rakennusmateriaalien toimittajille, että Joutsenmerkittyjen talojen
rakentajille tarkoitettu tietokanta, jonka kautta pääsee tarkastettujen rakennustuotteiden ja materiaalien tietokantaan. Tietokannassa on tuotteita, joita voidaan käyttää Joutsenmerkityissä
rakennusprojekteissa. Tuotteet ovat joko ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkittyjä tai EUympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja, jolloin ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien
vaatimukset.

Mitä hyötyä tietokannasta on?
Rakennustuotteiden ja –materiaalien valmistajille tietokanta tarkoittaa uutta myyntiväylää ja
mahdollisuutta kasvaviin markkinoihin. Joutsenmerkittyjen talojen määrä kasvaa kaikissa
Pohjoismaissa. Kesällä 2016 Joutsenmerkittyjä taloja oli suunnitteilla tai rakenteilla oli yli 4600
asunnon verran.
Tietokannan käyttäminen säästää myös aikaa. Tietokannan käyttäminen nopeuttaa rakentaa
löytämään hyväksyttyjä tuotte. Tietokanta hyödyttää myös rakennustuotteen tai -materiaalin
valmistajaa, kun tämän ei tarvitse toimittaa tietoja tuotteestaan kuin kerran.

Kuinka tuotteet saadaan tietokantaan?
Rakennustuotteiden ja -materiaalien valmistaja saa käyttöoikeuden tietokantaan täyttämällä
hakulomakkeen ja palauttamalla sen Ympäristömerkintään täytettynä ja allekirjoitettuna.
Tietokannan käyttäminen on maksutonta.
Tuotteiden nimet ja niiden kuvaukset tulevat näkyville tietokannassa Joutsenmerkittävien
talojen rakentajille. Hyväksyntä tietokannassa on määräaikainen (2 vuotta).

Miten markkinoidaan Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksyttyjä tuotteita?
Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksyttyjen tuotteiden yhteydessä voidaan kertoa, että
tuotteet ovat hyväksyttyjä käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa ja että, ne löytyvät
rakennustuotetietokannasta. Tuotteiden hyväksyntä ei kuitenkaan tarkoita, että tuotteet ovat
Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkin logoa ei tuotteiden yhteydessä saa käyttää tai sanoa, että
tuotteet ovat Joutsenmerkittyjä.
Lisätietoja antaa Heidi Vaarala, Ympäristömerkintä (heidi.vaarala@ecolabel.fi, puh: +358 40 528
8597).

Tietokannan käyttäminen
Kun olet saanut käyttäjätunnuksen ja salasanan, niin tutustu tietokannan ohjeisiin sekä alla
oleviin lisätietoihin.
Tietokantaan sisäänkirjautuminen tapahtuu täällä.
Tietokantaan tarvitaan:
1) perustiedot tuotteista (nimi, tuotteen kategoria*, tuotekuvaus, tiedot myyntimaista)
2) tuotetyypistä riippuen sähköisesti täytettävä vakuutus [esim. liite 7 (vakuutus juokseville
ja kovettamattomille kemiallisille tuotteille) tai liite 9 (vakuutus rakennustuotteille, -aineille
ja -materiaaleille)]. Vakuutuksessa oleviin kysymyksiin annetut tiedot näkee vain
Ympäristömerkintä, ne eivät tule näkyville talohakijoille.
3) tuotteen käyttöturvallisuustiedote tai tuoteseloste.

Useiden tuotteiden samanaikainen lisääminen tietokantaan
Jos olet lisäämässä tietokantaan useampia tuotteita samanaikaisesti, ota yhteys
Ympäristömerkintään, niin saat taulukon (Tuotelistaus_materiaalitoimittajille), johon voit
syöttää tuotteidesi perustiedot.

Taulukossa on seuraavat sarakkeet:
Product Name ǀ Manufacturer ǀ Product Type ǀ GTIN ǀ Description of the Product (Manufacturer) ǀMarketed
in SE ǀ Trade Name (SE) ǀ Marketed in FI ǀ Trade Name (FI) ǀ Marketed in NO ǀ Trade Name (NO) ǀ Marketed
in IS ǀ Trade Name (IS) ǀ Marketed in DK ǀ Trade Name (DK) ǀ Trade Name (English)

Ympäristömerkintä lukee taulukon tietokantaan ja tämän jälkeen voit käydä laatimassa tuotteille
vakuutukset tietokannassa (ks. ohje Multiple Product Declaration, jonka saat
Ympäristömerkinnästä).

* Valittavat tuotekategoriat ovat:
800 Chemical products in general, indoor
Adhesives ǀ Jointing mastic ǀ Other chemical products, indoor ǀ Putty and fillers ǀ Sealants and asphalt
801 Chemical products in general, outdoor
Adhesives ǀ Jointing mastic ǀ Other chemical products, outdoor ǀ Putty and fillers ǀ Sealants and asphalt
802 Outdoor paints and varnishes
House paint ǀ Oils and wood preservation ǀ Other paint ǀ Primer ǀ Roofing paint ǀ Wood paint
803 Indoor paints and varnishes
Floor paint oil, lye and soap ǀ Oil and wood preservation ǀ Other paint ǀ Wall and ceiling paints ǀ Wood paint
804 Concrete additives
900 Building materials
Insulating materials ǀ Other building materials ǀ Roof and wall cladding ǀ Sheet materials ǀ Weatherproofing
systems, tape and sealing strip
901 Fit-out materials
Ceiling and wall systems ǀ Ceramic goods ǀ Flooring articles ǀ Other fit-out materials

902 Interior decor and joinery articles
Bathroom fixtures ǀ Exterior doors ǀ Kitchen fixtures ǀ Other ǀ Room fitting-out ǀ Storage ǀ Windows and
glass goods
903 Timber products
Exterior cladding timber ǀ Interior wood ǀ Other timber products ǀ Timber goods ǀ Wood composites
904 Structural components
Structural components
905 Electrical goods
Electrical wiring material ǀ White goods
906 Heating and plumbing
Water supply and sewage fittings
907 Ventilation
Ventilation

