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Joutsenmerkin kriteeriehdotus auton-, veneen- ja junanhoitotuotteille 
on lausunnolla 
 

Pohjoismainen ympäristömerkintä - Joutsenmerkki – pyytää lausuntoja auton-, veneen- ja 
junanhoitotuotteiden kriteeriehdotuksiin. Lausunnot ovat tärkeitä ja ne käsitellään sekä kriteerikehityksessä 
että kansallisessa ja pohjoismaisessa ympäristömerkintälautakunnassa.. 

Pyydämme lausuntoja perjantaihin 28.2.2012 mennessä, mielellään englannin- tai ruotsinkielellä.  

Auton-, vene- ja junahoitotuotteita arvioidaan elinkaarinäkökulmasta ja niille asetetaan tiukkoja ympäristöön 
ja terveyteen liittyviä vaatimuksia. 

Lausuntomateriaali 

• Ehdotus uusiksi kriteereiksi (ruotsiksi) 
• Ehdotus uusiksi kriteereiksi (englanniksi) 
• Ehdotus taustamuistioksi (ruotsiksi) 
• Ehdotus taustamuistioksi (englanniksi) 
• Laskenta-arkki 
• Laskenta-arkki esimerkki 

 
Mitä on muutettu? 

• Tuoteryhmää on laajennettu junien ja muiden raiteilla kulkevien kulkuneuvojen puhdistusaineilla.  

• Uusi vaatimus kestävien raaka-aineiden ostopolitiikasta.  

• Vaatimuksia aineille, joita ei saa sisältyä tuotteeseen, on lisätty sisällyttämällä niihin mm, MI, BHT, 
D6 ja aineet, jotka on todettu hormonitoimintaa häiritseviksi biosidituotteita koskevassa asetuksessa 
(EU 528/2012) tai kasvinsuojeluaineasetuksessa (EY 1107/2009). 

• Kuluttajatuotteisiin ja esipesuun tarkoitettujen ammattikäytön tuotteisiin ei saa sisältyä hajusteita. 

• Säilöntäaineita, joilla on herkistävä luokitus vaaralausekkeilla H317 ja/tai H334, saa sisältyä 
tuotteeseen korkeintaan 0,0100 % (100 ppm) 

• Pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia koskevaa vaatimusta on tiukennettu, poikkeuksena raja-arvot ja 
tensidit.  

• CDV-vaatimus perustuu krooniseen tietoon akuutin tiedon sijasta. Tuotetyypit on päivitetty ja CDV: n 
raja-arvoja on tiukennettu kaikille tuotetyypeille. 

• Tuulilasinpesunesteissä oleva etanoli perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin ja vuosittain vähintään 50 
% etanolista on tuotettava jäännöstuotteesta uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (EU) 
2018/2001 mukaisesti. Etanoli ei saa olla peräisin sokeriruo'osta 

• Valmiiksi laimennetut tuulilasinpesunesteet voidaan Joutsenmerkitä.  

• Uusi vaatimus muovipakkausten, sulkimien ja pussien/pouchien kierrätysdesignia.  

• Ainoastaan spraytuotteita, joissa on vaahtosumutin, voidaan Joutsenmerkitä.  

  

mailto:joutsen@ecolabel.fi
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013se_6_0_CD.pdf
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013e_6_0_CD.pdf
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013se_6_0_BD.pdf
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013e_6_0_BD.pdf
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013_Regneark.xlsx
file://ecofimsad01/common$/Ymp%C3%A4rist%C3%B6merkint%C3%A4/Markkinointiviestint%C3%A4/Pohjat%20ts%20templates/013_Regneark_exempel.xlsx


 

Toivomme kommenttaja erityisesti seuraavista vaatimuksista: 
 
Tuoteryhmän laajentaminen valmiiksi laimennetuilla tuulilasinpesunesteillä  
Joutsenmerkittyjen tuulilasinpesunesteiden on täytettävä sisältyviä aineita koskevat vaatimukset sekä 
orgaanisten aineiden hajoavuutta ja ekotoksisuutta koskevat vaatimukset. Etanolin tulee perustua uusiutuviin 
raaka-aineisiin ja vuosittain vähintään 50 % etanolista on tuotettava jäännöstuotteesta uusiutuvaa energiaa 
koskevan direktiivin (EU) 2018/2001 mukaisesti. Etanoli ei saa olla peräisin sokeriruo'osta. Pakkauksen on 
helpotettava materiaalien kierrätystä. Lisätietoja taustamuistion kohdassa 6 Tuulilasinpesunesteitä koskevat 
lisävaatimukset. 
 
O3 Kestävät raaka-aineet 
Luvanhaltijan on dokumentoitava työskentelevänsä sen eteen, että Joutsenmerkittyjen auton-, veneen ja 
junanhoitotuotteiden raaka-ainehankinnoissa lisätään kestävien uusiutuvien raaka-aineiden määrää ja/tai 
vaatia tätä tuotteiden valmistajalta.  
 
O4 Tuotteiden luokitus 
Lauseella EUH208 " merkityt tuotteet Sisältää <herkistävän aineen nimi>. Voi aiheuttaa allergisen reaktion." 
eivät voi saada Joutsenmerkkiä. 
 
O5 Sisältyvien aineiden luokittelu 
Luokittuminen vaaralausekkeella H317 ja/tai H334 kielletään aineosatasolla tietyin poikkeuksin.  
 
O6 Orgaaniset aineet, hajoavuus 

• Sisältävätkö synteettiset vahat mikromuoveja?  
• Voidaanko synteettiset vahat korvata luonnollisilla vahoilla (joiden ei määritellä sisältävän 

mikromuoveja)? 
 
O7 Aineet, joita ei saa sisältyä tuotteeseen  

• MI (metyylisotiatsolinoni, CAS-nr. 2682-20-4) kielletään  
• BHT (butyylihydroksitolueeni, CAS-nr. 128-37-0) kielletään.  
• Siloksaanien D4, D5 ja HMDS lisäksi myös D6 on kielletty. 

 
O8 Hajusteet 
Kuluttajatuotteet ja  ammattikäytön tuotteet esipesuun eivät saa sisältää hajusteita. Esipesuun tarkoitettuja  
tuotteita käytetään alkalisesessa rasvanpoistossa, kylmässä rasvanpoistossa, hyönteisten poistossa ja 
vanteiden puhdistuksessa sekä mikroemulsioita. 
 
O9 Säilöntäaineet 
Säilöntäaineita, joilla on herkistävä luokitus vaaralausekkeilla  H317 ja/tai H334, saa sisältyä tuotteeseen 
korkeintaan 0,0100 % (100 ppm).  
 
O12 Ympäristölle vaarallisten aineiden sisältyminen 

• H410-, H411- ja H412-luokiteltujen aineiden kokonaisraja-arvo on alennettu 1,5: stä 0,5: een. 
• H411-luokitellut tensidit eivät enää ole poikkeuksena vaatimuksessa. 
• H400-luokiteltujen aineiden kokonaisraja-arvo on alennettu 1,2: stä 0,4: ään. 

 
O13 CDV 

• Kategoria moottorinpesu poistetaan, koska nämä tuotteet ovat rasvanpoistoaineita. 
• Kategoria rasvanpoistoaineet jaetaan alkaliseen rasvanpoistoon, kylmärasvanpoistoon ja 

mikroemulsioihin.  
• ”Muista tuotteista” erotetaan "vanteiden ja renkaiden puhdistus" ja "hyönteisten puhdistus". 
• Siirtyminen akuutista krooniseen tietoon. 



 

• CDV: n raja-arvojen vaatimuksia on tiukennettu kaikille tuotetyypeille numeeristen arvojen suhteen. 
Siirtyminen akuutista krooniseen tietoon tarkoittaa kuitenkin, että tiukennus on jonkin verran 
pienempi kuin mitä luvut viittaavat. 

 
O16 Pakkausten ja sulkimien kierrätysdesign (pois lukien pussit/pouchit) 
Muovipakkausten on helpotettava materiaalien kierrätystä. 
 
O17 Pussien/pouchien kierrätysdesign 
Pussit/pouchit on helpotettava materiaalien kierrätystä. 
 
O19 Vaahtotuotteiden pakkaukset 
Ainoastaan spray-tuotteet, joissa on vaahtosumutin, voidaan Joutsenmerkitä.  

Kuka voi antaa lausunnon? 
Kaikki auton-, veneen- ja junanpuhdistusaineiden kriteerien kehittämisestä kiinnostuneet voivat antaa 
lausunnon. Pyydämme jakamaan tietoa lausunnosta raaka-aineiden toimittajille, pakkausten valmistajille ja 
niiden toimittajille, alihankkijoille sekä muulle toimitusketjulle.  

Kuinka lausunnot toimitetaan? 
Lausuntoaika on perjantaihin 28.2.2020 saakka. Lausunnot voi lähettää vastauslomakkeella, sähköpostilla 
joutsen@ecolabel.fi tai postitse osoitteeseen:  
Ympäristömerkintä Suomi Oy, Urho Kekkosen katu 4-6 E, 00100 Helsinki 

Lausuntowebinaari 
Pohjoismaisen ympäristömerkinnän järjestää englanninkielinen lausuntowebinaarin 
torstaina 23.1.2020. Kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset sähköpostitse tuoteryhmäpäällikkö 
Caroline Karlssonille (caroline.karlsson@svanen.se) torstaihin 16.1.2020 mennessä. 

Mitä tapahtuu lausuntovaiheen jälkeen? 

Lausunnot kootaan ja arvioidaan. Lausuntojen perusteella tehdään kriteeriehdotus, joka toimitetaan 
kansallisille ympäristömerkintälautakunnille. Tämän jälkeen Pohjoismainen ympäristömerkintälautakunta 
päättää uusista kriteereistä. 

Kaikki lausuntovastaukset ja Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kommentit kootaan yhteenvetoon. 
Lausuntoyhteenveto on julkinen ja julkaistaan Ruotsin ympäristömerkinnän sivuille yhtä aikaa uusien 
kriteerien kanssa. 

Lisätietoja allekirjoittaneelta.  

Ystävällisin terveisin 
Heidi Vaarala 
Joutsenmerkin teknokemian ja talojen tuoteryhmien asiantuntija 

Puhelin: +358 40 528 8597 
Sähköposti: heidi.vaarala@ecolabel.fi  
www.joutsenmerkki.fi 
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