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Mikä on Joutsenmerkitty hotelli, ravintola tai
kongressikeskus?
Joutsenmerkitty hotelli-, ravintola- tai kongressitoiminta ottaa ympäristön
kokonaisvaltaisesti huomioon ja täyttää Joutsenmerkin tiukat vaatimukset.
Yritys pyrkii järjestelmällisesti ja aktiivisesti vähentämään resurssien kulutusta ja
optimoimaan toimintaansa. Joutsenmerkki on tehokas työkalu yrityksen ympäristö- ja
ilmastokuormituksen vähentämiseen.
Joutsenmerkittyä yritystä koskevat muun muassa seuraavat vaatimukset:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Raja-arvot energiankulutukselle.
Energiatehokkuutta ja energiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä koskevat
vaatimukset.
Fossiilisten polttoaineiden käyttöä koskeva kielto.
Raja-arvot vedenkulutukselle ja vedenkulutusta vähentävät toimenpiteet.
Tehokasta syntypaikkalajittelua koskevat vaatimukset, jotka varmistavat materiaalin
kierrätyksen ja resurssien hyödyntämisen.
Kattavat ruokahävikin vähentämistä koskevat vaatimukset, joiden tarkoituksena on
täyttää YK:n kestävän kehityksen tavoite koskien kaiken ruokahävikin puolittamista
vuoteen 2030 mennessä.
Kertakäyttötuotteiden tarpeetonta käyttöä koskeva kielto.
Kestävän kehityksen mukaista ja ympäristöä vähemmän kuormittavaa ruokaa koskeva
vaatimus, jonka tarkoituksena on YK:n kestävän kehityksen tavoitteen saavuttaminen,
mikä edellyttää siirtymistä kestävän kehityksen mukaiseen ruokaan ja maanviljelyyn.
Luomuelintarvikkeiden ja -juomien suurta määrää koskeva vaatimus.
Kaikkien yleispuhdistus-, astianpesu- ja tekstiilipesukemikaalien tulee olla
ympäristömerkittyjä.
Ympäristöystävällisten palveluiden hankintaa ja käyttöä koskeva vaatimus.

Miksi valita Joutsenmerkki?
•
•

•
•
•
•

Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset voivat käyttää Joutsenmerkkiä
markkinoinnissaan. Joutsenmerkki on erittäin tunnettu ja arvostettu Pohjoismaissa.
Joutsenmerkki on kustannustehokas ja yksinkertainen tapa tiedottaa yrityksen
ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon asiakkaille ja ostajille sekä
tavaran hankkijoille/toimittajille.
Yritys vähentää kustannuksiaan pyrkiessään johdonmukaisesti vähentämään
energiankulutustaan sekä kemiallisten tuotteiden ja lajittelemattomien jätteiden
määrää.
Joutsenmerkki osoittaa mitkä ympäristövaikutukset ovat tärkeimpiä ja miten yritys voi
vähentää päästöjä, luonnonvarojen kulutusta ja jätekuormaa.
Ympäristöä säästävä palvelu antaa hyvät valmiudet tuleviin ympäristövaatimuksiin.
Ympäristökysymykset ovat monimutkaisia ja erityisiin kysymyksiin paneutuminen voi
viedä pitkän ajan. Joutsenmerkki opastaa yritystä ympäristötyössä.
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Joutsenmerkki asettaa vaatimuksia ympäristön kannalta tärkeimmille toiminnoille ja
antaa parannusehdotuksia. Siksi Joutsenmerkin kanssa työskentely on yksinkertaista
myös pitkän aikavälin ympäristötyötä ajatellen.
Joutsenmerkki asettaa ympäristövaatimusten lisäksi vaatimuksia myös tuotteen laadulle.
Hyvä laatu on ympäristöteko ja Joutsenmerkki on myös laadun tae.

Mitä voidaan Joutsenmerkitä?
Hotelleja, ravintoloita ja kongressikeskuksia (määritelmät jäljempänä) voidaan
Joutsenmerkitä.
Hotellit
Majoituspalveluja tarjoava toiminta voidaan Joutsenmerkitä. Majoituspalveluilla
tarkoitetaan pääasiassa hotelleja ja retkeilymajoja.
Ravintolat
Ravintoloiksi katsotaan sellaiset yritykset, jotka valmistavat annoksia nautittavaksi ravintolan
tiloissa. Näihin kuuluvat ravintolat, suurkeittiöt, lounasravintolat, katukeittiöt, kahvilat sekä
koulujen, sairaaloiden ja muiden vastaavien laitosten keittiöt. Catering- take away -ja
pikaruokaravintolat voidaan myös Joutsenmerkitä.
Kongressikeskukset
Kongressikeskus määritellään palveluksi, joka kattaa kiinteistön toimitilat, kuten luentosalit,
kokoustilat tai neuvotteluhuoneet tukipalveluineen. Tiloissa tulee olla mahdollista järjestää
kokouksia tai konferensseja esimerkiksi esitysten, seminaarien tai keskustelutilaisuuksien
avulla. Toiminnan pääpainon tulee olla kokous- ja konferenssitoiminnassa. Hotellien
kokouspalvelut kuuluvat määritelmään.
Kongressikeskukset, joissa ei ole majoituspalveluita, voidaan Joutsenmerkitä, jos jokin
seuraavista ravintolatoimintaa koskevista edellytyksistä täyttyy:
1. Lupaan sisältyy Joutsenmerkitty ravintolatoiminta, joka toteutetaan itse.
2. Kongressikeskuksella on Joutsenmerkitty ravintolapalveluita toimittava alihankkija.
3. Ravintolapalvelut toimittava alihankkija täyttää kaikki pakolliset ruokapalveluiden
toimittajaa koskevat vaatimukset, katso lisätiedot taulukosta 1.
Jos kongressikeskus käyttää ravintolapalveluiden toimittajana alihankkijaa, joka ei ole
Joutsenmerkitty (kohta 3), sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
•

•
•
•

Kaikki pakolliset ruokapalveluiden toimittajaa koskevat vaatimukset taulukossa 1 tulee
täyttää. Vaatimukset koskevat vain Joutsenmerkittyyn kongressikeskukseen
toimitettavia ruokapalveluita.
Kongressikeskus kerää tarvittavat dokumentit, jotka Pohjoismainen ympäristömerkintä
tarkistaa.
Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkistaa ravintolapalveluiden toimittajan paikan
päällä.
Ravintolapalveluiden toimittajan vuosiseuranta.
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Lupamaksu sisältää yhden ravintolapalveluiden toimittajan tarkastamisen. Jos
kongressikeskus haluaa, että useampi ravintolapalveluiden toimittaja tarkastetaan, se voi
hakea luvan laajentamista. Ravintolapalveluiden toimittaja, jonka toiminta ei ole
Joutsenmerkitty, ei voi käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissaan.
Kongressikeskukseksi ei katsota toimintaa, jonka pääpaino on muussa kuin esitysten,
seminaarien tai keskustelutilaisuuksien järjestämisessä (kuten messu- ja näyttelytilat,
teatterit, konserttitilat tai muut vastaavat tilat). Joutsenmerkin voi kuitenkin saada
kongressitoiminta, johon kuuluu esimerkiksi näyttelytiloja tai konserttisaleja. Vaatimus ei
myöskään kata yksittäisiä kokous- tai kongressitapahtumia (kuten vuosittaiset messut tai
festivaalit).
Toimintojen yhdistäminen
Jos toimintakokonaisuuteen kuuluu useampia eri toimintamuotoja tai sitä markkinoidaan
yhtenä yksikkönä, niin kaikki toimintamuodot sisältyvät lupaan. Jos hotelli, ravintola ja
kongressikeskus toimivat yhdessä, on kaikille kolmelle liiketoiminnalle haettava yhdessä
Joutsenmerkkiä.
Toimintaan voi kuulua esimerkiksi hotelli ja siihen liittyvät ravintola- ja kongressipalvelut,
hotelli ja siihen liittyvät ravintolapalvelut, hotelli ja siihen liittyvät kongressipalvelut,
kongressikeskus ja siihen liittyvät ravintolapalvelut tai kongressikeskus ja ulkopuolinen
ravintolapalveluiden toimittaja.
Eri yhdistelmät ja niihin tarvittavat vaatimukset löytyvät kappaleesta Kuinka Joutsenmerkkiä
haetaan taulukosta 1.
Kylpylätoiminta
Jos kylpylätoiminta on osa liiketoimintaa, jolle Joutsenmerkkiä haetaan, energiankulutus
tulee ilmoittaa, ellei kylpylässä ole erillistä mittaria. Huomaa, että kylpylää ei saa
markkinoida Joutsenmerkittynä kylpylänä, vaikka sen energiankulutus lasketaan mukaan,
koska Joutsenmerkki ei aseta vaatimuksia kylpylätoiminnalle ja hoidoille. Kylpylän
vedenkulutus voidaan eritellä, jos kylpylässä on erillinen vesimittari.
Maantieteelliset rajoitukset
Joutsenmerkin vaatimukset on laadittu pohjoismaisten olosuhteiden perusteella, mutta
myös Pohjoismaiden ulkopuoliset yritykset voivat hakea Joutsenmerkkiä.
Ainoastaan Pohjoismaille on kehitetty raja-arvot. Jos Pohjoismaiden ulkopuolinen yritys
hakee Joutsenmerkkiä on harkittava mahdollisuutta kehittää vaatimuksia myös
Pohjoismaiden ulkopuolelle.

Joutsenmerkin hakeminen
Hakemus ja maksut
Tietoa hakemusprosessista, luvan kattavuudesta sekä tämän tuoteryhmän maksuista löytyy
Joutsenmerkin kotisivuilta, katso osoitteet sivulta 3.
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Mitä vaaditaan?
Hakemuksen täytyy koostua hakemuslomakkeesta/verkkolomakkeesta sekä dokumenteista,
jotka osoittavat, että vaatimukset ovat täyttyneet.
Hotellien, ravintoloiden ja kongressikeskusten kriteerit koostuvat pakollisten vaatimusten (O
ja numero) ja pistevaatimusten (P ja numero) yhdistelmästä. Pakollisten vaatimusten on aina
täytyttävä ja pistevaatimus antaa tietyn määrän pisteitä. Pisteet lasketaan yhteen ja luvan
saamiseksi on tietty määrä pisteitä saavutettava.
Jos hotellejä, ravintoloita ja kongressikeskuksia markkinoidaan yhtenä kokonaisuutena,
jokainen yritys on sisällytettävä hakemukseen ja lupaan. Esimerkiksi hotelli, jossa on
ravintola ja kongressikeskus on täytettävä pakolliset vaatimukset ja pistevaatimukset
yhdistelmälle Hotelli, ravintola ja kongressikeskus.
Taulukossa 1 on yleiskatsaus siitä, mitkä pakolliset vaatimukset on täytettävä eri
yhdistelmissä, mitä vaihtoehtoja pistevaatimuksissa on sekä vähimmäispistevaatimukset.
Jokaisen vaatimuksen kohdalla on kuvattu, miten vaatimus on dokumentoitava. Tekstissä on
lisäksi erilaisia symboleja, joilla kuvataan dokumentointitavat. Symbolit ovat:


Lähetä dokumentaatio hakemuksen mukana.
Tarkistetaan paikan päällä.



Dokumentoitava vuosiseurannassa Pohjoismaisen ympäristömerkinnän pyytäessä.



Täytä sähköisessä hakemustyökalussa

Joutsenmerkkiin vaaditaan:
•

Pakollisten vaatimusten on aina täytyttävä

•
•

Vähimmäismäärä pisteitä on saavutettu, katso vaatimus O47 pisteiden yhteenlasku.
Pohjoismainen ympäristömerkintä on tarkistanut paikan päällä vaatimusten täyttymisen.

Pohjoismainen ympäristömerkintä käsittelee kaiken saadun tiedon luottamuksellisesti.
Alihankkijat lähettävät dokumentaatiota suoraan Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle,
myös tämä tieto käsitellään luottamuksellisesti
Taulukko 1

O1

Hotellit (H), ravintolat (R) ja kongressikeskukset (K) ja ruokapalvelun toimittaja (RT).

Vaatimus

HRK

HR

HK

RK

H

R

K

RT

Toiminnan kuvaus

X

X

X

X

X

X

X

X

Ympäristöjohtaminen
O2

Lait ja asetukset

X

X

X

X

X

X

X

X

O3

Vastuuhenkilö

X

X

X

X

X

X

X

X

O4

Luvan vuosiseuranta

X

X

X

X

X

X

X

O5

Jatkuvaa kehittämistä koskeva vaatimus

X

X

X

X

X

X

X

P1

Hotellien säästötoimenpiteet

X

X

X

O6

Muutokset ja odottamattomat poikkeukset

X

X

X

X

X

X

X

O7

Joutsenmerkistä tiedottaminen henkilöstölle

X

X

X

X

X

X

X

X
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Hotellien ja/tai ravintoloiden ja/tai
kongressikeskusten
energiavaatimukset
O8

Fossiiliset polttoaineet

X

X

X

X

O9

Energiankulutus

X

X

X

X

O10

Energiankulutuksen raja-arvo

X

X

X

X

O11

Energiatehokkuus

X

X

X

X

O12

Energiankulutuksen hallinta

X

X

X

X

O13

Energian ja hiilidioksidin vähentämistoimenpiteet

X

X

X

X

P2

CO2-arviointi

X

X

X

X

P3

Ympäristömerkitty sähkö

X

X

X

X

Ravintoloiden ja/tai
kongressikeskusten
energiavaatimukset
O14

Uusien energiaa kuluttavien laittteiden hankinta

X

X

X

O15

Energiaa kuluttavien laitteiden tehokkaaseen
käyttöön perehtyminen

X

X

X

O16

Energian ja CO2-päästöjä vähentävä toimenpiteet

X

X

X

X

Hotellien ja/tai kongressikeskusten
vaatimukset vedenkulutukselle
O17

Vedenkulutus

X

X

X

X

O18

Vedenkulutuksen raja-arvo

X

O19

Hankinnat

X

X

X

X

X

X

X

O20

Vedenkulutusta säästävät toimenpiteet

X

X

X

X

Ravintoloiden ja/tai
kongressikeskusten vaatimukset
vedenkulutukselle
O21

Hankinnat

X

X

O22

Tehokkaaseen vedenkulutukseen
perehdyttäminen

X

X

Jätevaatimukset
O23

Sekajätteen määrä

X

X

X

X

X

X

X

O24

Sekajätteen raja-arvot

X

X

X

X

X

X

X

O25

Syntypaikkalajittelu

X

X

X

X

X

X

X

O26

Asiakkaiden jätteiden lajittelu

X

X

X

X

X

X

X

O27

Ruokahävikkiä koskevat toimenpiteet

X

X

X

X

X

X

X

O28

Toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseksi

X

X

X

X

X

X

O29

Kertakäyttötuotteet ovat kiellettyjä

X

X

X

X

X

X

X

O30

Hotellihuoneissa ei saa olla kertakäyttötuotteita

X

X

X

O31

Ruokiin ja juomiin kosketuksissa olevat
kertakäyttötuotteet take away-tilauksissa,
catering-palveluissa ja pikaruokatuotteissa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kestävällä tavalla tuotetut
elintarvikkeet ja juoma
O32

Veden pöytiin tarjoilu

X

X

X

X

X

X

O33

Luomuelintarvikkeiden ja -juomien
vähimmäisrajat

X

X

X

X

X

X
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Luomuruoka- ja juoma (enintään 5 pistettä)

P5

Lähialueella tuotetut elintarvikkeet ja juomat
(enint. 2 poeng)

O34

Kasvisruoka

O35

Tioimenpiteet, jotka edistävät sellaisten
elintarvikkeiden käyttöä, joiden
ympäristökuormitus on vähäinen

O36

X

9. syyskuuta 2020

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kestävällä tavalla tuotetut kalat ja äyriäiset

X

X

X

X

X

X

X

O37

Palmuöljy

X

X

X

X

X

X

X

O38

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttökielto
(GMO)

X

X

X

X

X

X

X

P6

Geenimuunnellun rehun käyttökielto (1 piste)

X

X

X

X

X

X

X
X

Kemikaalit
O39

Kemikaalien hankinnat

X

X

X

X

X

X

X

O40

Kemikaalitiedot

X

X

X

X

X

X

X

O41

Ympäristömerkityt kemikaalit

X

X

X

X

X

X

X

O42

Annostelu

X

X

X

X

X

X

X

P7

Joutsenmerkitty tekstiilien pesu

X

X

X

X

X

X

X

O43

Vaatimukset yrityksille, jotka käyttävät eiJoutsenmerkittyä ulkoista pesulaa

X

X

X

X

X

X

X

O44

Muut kemikaalit

X

X

X

X

X

X

X

O45

Vedenkäsittely

X

X

X

X

X

Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja
palveluiden hankinta
O46

Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden
hankinta

X

X

X

X

X

X

X

P8

Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden
hankinta (enin pistemäärä vaihtelee)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suurin mahdollinen pistemäärä

29

26

26

21

24

19

12

Vähimmäispisteet

10

9

9

7

8

6

4

0

Vaatimusten lukumäärä, pakolliset ja pisteet

50

50

48

41

48

40

29

9

Pakollisten vaatimusten lukumäärä

42

42

40

36

40

35

27

9

Pistevaatimusten lukumäärä

8

8

8

5

8

5

2

0

Yhteispistemäärä
O47

Pakollisten vaatimusten saavutetut pisteet

Yhteenveto taulukosta

Luvan voimassaoloaika
Ympäristömerkin käyttöoikeus on voimassa niin kauan kuin palvelu täyttää vaatimukset tai
kunnes kriteerien voimassaoloaika päättyy. Ympäristömerkinnällä on oikeus pidentää
kriteerien voimassaoloaikaa sekä tarkistaa kriteerien sisältöä. Mikäli kriteereitä pidennetään,
myös luvan voimassaoloaikaa pidennetään ja luvanhaltijaa tiedotetaan asiasta.
Ympäristömerkintä tiedottaa kriteerien vanhenemisesta viimeistään 12 kuukautta ennen
kriteerien viimeistä voimassaolopäivää. Näin luvanhaltijalle annetaan mahdollisuus uusia
käyttölupansa.
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Tarkistus paikan päällä
Hakemuksen yhteydessä Pohjoismainen ympäristömerkintä tarkistaa tavallisesti paikan
päällä, että vaatimukset täytetään. Tarkistuksessa on esitettävä laskelmien perusteet,
lähetettyjen todistuksien alkuperäiskappaleet, mittauspöytäkirjat ja rekisteröinnit,
ostotilastot ja vastaavat, jotka vahvistavat vaatimusten täyttymisen.
Lisätiedot
Ympäristömerkintä antaa mielellään lisätietoja, katso osoitteet sivulta 3. Lisätietoa ja apua
hakemiseen löytyy kunkin maan Ympäristömerkintäorganisaation kotisivuilta.

1

Yleiset vaatimukset

O1

Toiminnan kuvaus
Hakijan on toimitettava seuraavat tiedot toiminnasta:
•

Nimi, osoite

•

Yrityksen määritelmä ja yhdistelmä: hotelli, ravintola tai kongressikeskus?

•

Kuvaus toiminnasta (teksti)

•

Baari?

•

Uima-allas tai kylpylä?

•

Catering-toiminta?

•

Take away, minkä tyyppinen?

•

Vuosittainen kokonaisliikevaihto

•

Ravintolatoiminnan liikevaihdon prosenttiosuus (%, ravintolatoiminta / ruoka ja
juoma) koko yritystoiminnan vuosittaisesta liikevaihdosta

•

Lämmitetty pinta-ala yhteensä, m2 (lämpimämpi kuin °C)

•

Hotellihuoneiden lukumäärä

•

Hotelliyöpymisten lukumäärä per vuosi

•

Käyttöaste prosentteina vuodessa (käyttöaste yhteensä % /huone/vuosi)

•

Ruokailijoiden määrä vuodessa, catering- ja take away -annokset mukaan lukien

Catering- tai take away -annos on ruoka-annos, joka valmistetaan nautittavaksi muussa kuin sen
valmistuspaikassa.

•

Kongressikeskuksen vieraiden lukumäärä per vuosi

•

Mahdolliset muut tiedot?



Syötä tiedot digitaalisesti yllä olevan luettelon mukaan.



Tiedot asiakkaiden määrästä, ravintolatoiminnan liikevaihdon prosenttiosuus,
lämmitetty pinta-ala yhteensä ja majoitus/käyttöaste prosentteina.
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Luvanhaltijan on varmistettava, että voimassa olevia turvallisuutta, työympäristöä,
ympäristölainsäädäntöä, hygieniaa ja terveyttä koskevia määräyksiä noudatetaan.
Mahdollinen valvontaviranomaisen antama kielteinen huomautus pitää olla korjattu
määräajassa. Jos vaatimusta ei täytetä, Pohjoismainen ympäristömerkintä voi perua luvan.



Selvitys, että annettuja lakeja ja asetuksia noudatetaan.



Allekirjoitettu hakemuslomake

O3

Vastuuhenkilö
Yrityksessä on oltava henkilö, joka on vastuussa hakemusprosessista ja luvan vuosittaisesta
seurannasta. Tällä varmistetaan, että yritys täyttää Pohjoismaisen ympäristömerkinnän
vaatimukset luvan voimassaoloaikana.
Vastuuhenkilön vaihtumisesta on ilmoitettava Pohjoismaiseen ympäristömerkintään..



Vastuuhenkiön nimi, sähköposti, puhelinnumero ja työnimike.

O4

Luvan vuosiseuranta
Seuraavat tiedot on ilmoitettava vuosittain:
•

Yleiset tiedot O1. Ravintolatoiminnan liikevaihto prosentteina, majoituksen
käyttöaste prosentteina, majoitus-, ravintola- ja kongressiasiakkaiden määrä.

•

Energiankulutus, O9

•

Vedenkulutus, O17

•

Sekajätteen määrä, O23

•

Ruokahävikkiä koskevat toimenpiteet, O27

•

Kemikaalitiedot, O40

•

Ruokapalvelun toimittaja (ainoastaan kongressikeskus, jossa ei ole omaa ravintolaa)

Luvan vuosiseuranta voi sisältää kaikkien tai valittujen vaatimusten uudelleen tarkistuksen. Tiedot
seurannasta ja raportoinnin määräajasta annetaan etukäteen.



Vahvistus luvan vuosiseurannasta.

O5

Jatkuvaa kehittämistä koskeva vaatimus
Yrityksen tulee asettaa kerran vuodessa ympäristötavoitteet tulevalle vuodelle. Samalla
arvioidaan edellisen vuoden ympäristötavoitteet sen varmistamiseksi, että ne on
saavutettu. Arvioinnin toteuttamisesta vastaa vastuuhenkilö.
Ympäristötavoitteiden lähtökohtana tulee olla vähintään kahden seuraavan kategorian
kehittäminen:
•

Energia

•

Vesi

•

Jätteet

•

Ruokahävikki

•

Luomuruoka ja -juoma

•

Kemikaalit

•

Hankinnat

Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset 11 (41)

Pohjoismainen ympäristömerkintä

055/5.0

9. syyskuuta 2020



Vahvistus, että ympäristötyötä arvioidaan vuosittain ja sen yhteydessä
asetetaan uudet tavoitteet.



Pöytäkirja/raportti arvioinnista, joka sisältää yrityksen voimassaolevat
ympäristötavoitteet.

P1

Hotellien säästötoimenpiteet (2 pistettä)
Seuraavista toimenpiteistä saa 2 pistettä:
•

pyyhkeiden vaihto asiakkaiden pyynnöstä (esim. lattialla oleva pyyhe vaihdetaan)

•

Siivous vain asiakkaiden pyynnöstä.

•

Pintojen kemikaaliton puhdistus (paitsi kylpyhuoneet)

Huoneessa on oltava selkeät ohjeet asiakkaille. Pohjoismainen ympäristömerkintä toimittaa
viestintämateriaalia pyydettäessä.



Vahvistus toimenpiteiden noudattamisesta.



Kuvaus toimenpiteistä.



Kopio asiakkaille annettusta tiedosta.

O6

Muutokset ja odottamattomat poikkeamat
Pohjoismaisen ympäristömerkinnän tulee hyväksyä suunnitellut muutokset, jotka
vaikuttavat Joutsenmerkin vaatimusten täyttämiseen, kuten kemikaalitoimittajan
vaihtaminen. Joutsenmerkin vaatimuksiin vaikuttavista odottamattomista poikkeamista on
ilmoitettava kirjallisesti Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle.



Muutoksia ja odottamattomia poikkeamia koskevat menettelyt.

O7

Joutsenmerkistä tiedottaminen henkilöstölle
Yrityksen ympäristötyöhön ja Joutsenmerkkilupaan liittyvistä asioista tulee tiedottaa
vuosittain kaikille päivittäiseen liiketoimintaan osallistuville työntekijöille. Yrityksen on
suoritettava työntekijöiden koulutus, johon kuuluu vähintään:
•
•
•

tietoa yrityksen ympäristötyöstä
mitä tarkoittaa, että yritys on Joutsenmerkitty
miten työntekijät voivat osallistua ympäristötyöhön

Koulutuksen on tapahduttava viimeistään kahden kuukauden kuluessa luvan
myöntämisestä. Kaikille työntekijöille on tiedotettava vuosittain yleisistä ympäristöasioista,
yrityksen ympäristötyöstä ja Joutsenmerkistä. Uusille työntekijöille on annettava tarvittava
koulutus kahden kuukauden kuluessa.
Pohjoismainen ympäristömerkintä tarjoaa koulutusmateriaalia tarvittaessa.


Kuvaus kuinka henkilöstöä koulutetaan ympäristötyöhön ja mitä
Joutsenmerkki yrityksessä tarkoittaa..



Vahvistus, että henkilökunta on saanut koulutusta kahden kuukauden
kuluessa luvan myöntämisestä.



Vahvistus, että uudet työntekijät ovat saaneet koulutusta kahden kuukauden
kuluessa aloittamisestaan.



Vahvistus, että henkilökunta saa vuosittain päivitystä yrityksen
ympäristötyöstä ja Joutsenmerkistä.
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Energiavaatimukset hotelleille

Pelkän hotellitoiminnan, tai ravintola- ja/tai kongressipalveluita sisältävän hotellitoiminnan,
tulee täyttää lukujen 3.1 ja 3.2 energiavaatimukset. Islannin toimenpiteet ovat poikkeus
vaatimuksessa O10 Energiankulutuksen raja-arvot, mutta vaatimukset O11, O12 ja O13 on
täytettävä.
Pelkkien ravintoloiden, kongressipalveluiden yhteydessä tarjottavien ravintolapalveluiden tai
pelkän kongressitoiminnan tulee täyttää luvun 4 energiavaatimukset.

3.1

Energiankulutusta koskevat vaatimukset

O8

Fossiiliset polttoaineet
Yritys ei saa käyttää fossiilista polttoainetta tilojen tai veden lämmittämiseen. Fossiilista
kaasua voidaan käyttää ruoanvalmistukseen.
Poikkeus: yritykset, joilla on lainmukainen velvollisuus liittyä kaasuverkkoon, voivat käyttää
fossiilista kaasua.



Vahvistus siitä, että yritys ei käytä fossiilista polttoainetta tilojen tai veden
lämmittämiseen.

O9

Energiankulutus
Yrityksen tulee ilmoittaa vuosittainen energiankulutus kilowattitunteina.
Lisäksi energiankulutusta tulee tarkastella suhteessa pinta-alaan ja asiakasmäärään, ja
yrityksen tulee tehdä laskelmat seuraavista:
•

kWh / neliömetri
ja

•

kWh / yöpymisvuorokausi

Energiankulutus tulee laskea ostetun energian, kuten sähkön, kaukolämmön,
kaukojäähdytyksen ja polttoaineen pohjalta. Uusiutuvaa itse tuotettua energiaa
ei oteta mukaan laskelmaan. Itse tuotettu myytävä energia voidaan vähentää, jos
se voidaan dokumentoida.
Sähköautojen lataukseen ja tekstiilien pesuun yrityksessä käytettävä sähkö sekä
kylpylätoimintaan käytettävä energia voidaan vähentää, jos se voidaan
dokumentoida omien mittausten, kolmannen osapuolen tekemän arvion tai
muiden kvalifioitujen laskelmien avulla. Itse tuotetun energian tuotantoon
käytettyä sähköä, kuten lämpöpumppujen kuluttamaa sähköä, ei vähennetä.
Islantilaiset yritykset voivat ilmoittaa kaukolämmön m3.
Pinta-ala neliömetreinä ja yöpymisvuorokausien määrä ilmoitetaan kohdassa
O1. Pinta-ala tarkoittaa rakennuksen lämmitettäviä sisätiloja, joissa lämpötila
on yli 10 °C.
Vuosiseuranta: Yrityksen tulee dokumentoida energiankulutuksensa
neliömetriä ja yöpymisvuorokautta kohti ja verrata kulutusta edellisvuoteen, jos
Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää sitä vuosiseurannan yhteydessä.


Tiedot ostetusta energiasta 12 edelliseltä kuukaudelta tai vastaavalta
toimintajaksolta. Esimerkiksi lasku tai toimittajien vahvistus.



Selvitys, josta käy ilmi vuosittainen energiankulutus neliömetriä tai
yöpymisvuorokautta kohti.
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Jatkuvat mittaukset tarkastetaan tarkastuskäynnillä.



Energiankulutuksen vuosiraportointi, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä
sitä pyytää.
Määritelmät
Ostettu energia:
Energia (kWh), johon sisältyy yritykseen toimitettu sähkö, polttoaine, kaasu, kaukolämpö ja
kaukojäähdytys. Uusiutuvaa itse tuotettua energiaa ei lasketa mukaan ostettuun energiaan.
Uusiutuva itse tuotettu energia:
Auringosta, tuulesta, maaperästä, ilmasta tai vedestä peräisin oleva energia, joka tuotetaan
yrityksen rakennuksissa tai tontilla. Tällä tarkoitetaan aurinkokennoilla saatavaa sähköä,
tuuli- tai vesivoimaa, aurinkokerääjillä tai lämpöpumpuilla tuotettavaa lämpöä/lämmintä
vettä sekä ilmanvaihdosta tai jätevedestä kierrätettyä lämpöä.

O10

Energiankulutuksen raja-arvot
Raja-arvot jaetaan kolmeen luokkaan riippuen yrityksen ravintolapalveluiden
liikevaihdosta* ja/tai majoituksen käyttöasteesta, vuositasolla laskettuna.
•

Energiankulutus ei saa ylittää taulukossa 2 olevaa «ylärajaa».

•

Jos energiankulutus on pienempi kuin taulukon 2 alaraja, liiketoiminta on
energiatehokasta, eikä vaatimuksia O11, O12 ja O13 tarvitse täyttää.

•

Jos energiankulutus on ylä- ja ala-raja-arvojen välissä, pitää seuraavat pakolliset
vaatimukset täyttyä:
o

O11 Energiatehokkuus

o

O13 Energia- ja CO2::a vähentävät toimenpiteet

o

•

Taulukko 2

O12 Energiankäytön ohjaus

Islantilaiset yritykset on vapautettu tästä vaatimuksesta, mutta niiden on täytettävä
vaatimukset O131, O12 ja O13.
Raja-arvo energia

Kategoria

Alaraja

Yläraja

160 kWh/m2

300 kWh/m2

190 kWh/m2

350 kWh/m2

230 kWh/m2

425 kWh/m2

Ei ravintolaa
1

Yrityksellä ei ole ravintolatoimintaa
Tai
Yrityksellä on aamiaistarjoilu ja/tai yksinkertaisia ruokaannoksia.

Sisältää ravintolapalvelut
2

Yrityksen ravintolapalveluiden liikevaihto on alle 40 % koko
yrityksen yhteenlasketusta liikevaihdosta.
Ja
Majoituksen käyttöaste on alle 60 %

3

Yrityksen ravintolapalveluiden liikevaihto on yli 40 % koko
yrityksen yhteenlasketusta liikevaihdosta.
Tai
Majoituksen käyttöaste on yli 60 %

*Ravintolapalveluiden liikevaihdolla tarkoitetaan ruokien ja juomien
muodostamaa liikevaihtoa. Tämä on kaikkien esimerkiksi yrityksille, à la
carte -listalta, annoksina, myymälässä, minibaareista, juhlissa sekä kursseilla ja
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konferensseissa myytyjen ruokien ja juomien muodostama liikevaihto. Ruokien ja
juomien muodostamaan liikevaihtoon ei lasketa tilavuokraa.
** Yläraja-arvoa krootetaan 5 % hoteillle, jotka sijaitsevat ilmastovyöhykkellä 2,
15 % vyöhykkeellä 3 ja 10 % vyöhykkeellä 4. Ilmastovyöhykkeet on esitetty
liitteessä 5.
Ravintolapalveluiden liikevaihto ja majoitusaste ilmoitetaan kohdassa O1.



Vahvistus mihin kategoriaan yritys kuuluu.



Energiankulutus neliömetreinä kWh/m2.

3.2

Energiatehokkuutta koskevat vaatimukset
Tässä luvussa mainitut vaatimukset koskevat yrityksiä, joiden energiankulutus on
taulukossa 2 mainittujen energian alimman ja ylimmän raja-arvon välissä, sekä kaikkia
islantilaisia yrityksiä.

O11

Energiatehokkuus:
Yrityksen tulee täyttää yksi seuraavista vaatimuksista:
•

Yritys on suorittanut energiatutkimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana joko
standardin EN 16247-1 mukaisesti tai riippumattoman energia-asiantuntijan
toimesta, ja tutkimuksessa on keskitytty energiansäästöön. Yrityksellä tulee olla
käytössä tutkimukseen pohjautuva kirjallinen käytäntö, joka sisältää tavoitteet ja
toimintasuunnitelmat energiankulutuksen vähentämiseksi luvan voimassaoloaikana.
Tavoitteena tulee olla taulukon 2 alarajan saavuttaminen. (Alarajan saavuttamista
koskeva tavoite ei koske islantilaisia yrityksiä.)

•

Yritys on sertifioitu energiajohtamisen kansainvälisen ISO 50001 -standardin
mukaisesti.

•

Yrityksellä on edistynyt ohjausjärjestelmä, joka ohjaa lämmitystä ja ilmanvaihtoa
käyttöasteen ja vuodenajan mukaan. Liitettävä kuvaus ohjausjärjestelmästä ja siitä,
miten energiatehokkuuden parantaminen saavutetaan.



Vahvistus siitä, mikä energiatehokkuuden vaatimus täytetään.



Kuvaus energiatutkimuksesta, mukaan lukien kirjalliset käytännöt ja
tavoitteet sekä niihin liittyvät toimintasuunnitelmat energiankulutuksen
vähentämiseksi.



Ohjausjärjestelmän kuvaus.



ISO 50001 -standardin mukainen sertifikaatti.

O12

Energiankulutuksen hallinta
Hotellihuone: Jos hotellihuone ei ole käytössä, on valaistuksen ja muun elektroniikan
olla sammutettuina. Tai
•

100 % hotellihuoneista on tarveohjattu valaistus,

•

Henkilökunta sammuttaa siivouksen jälkeen huoneesta valot (myös
kylpyhuone) sekä tv:n. Hotellivieraita pitää rohkaista tekemään sama ja
myös sulkemaan ikkunat poistuessaan huoneesta.

tai
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Yleisten tilojen valaistus: Yrityksellä tulee olla käytännöt, ajastimet tai
tarveohjaus/anturit sen varmistamiseksi, että valaistus ei ole päällä tarpeettomasti
sellaisilla alueilla, jotka eivät ole käytössä.
Ulkotilojen valaistus ja lämmitys: Yrityksellä tulee olla käytännöt, ajastimet tai
tarveohjaus/anturit ulkovalaistuksen ja ulkotilojen lämmityksen ohjaamiseen sen
varmistamiseksi, että valaistus tai lämmitys ei ole päällä tarpeettomasti.
Uima-allas, poreallas ja sauna. Yrityksen ulkouima-altaan ja -porealtaan päällä
tulee olla suojapeite ja saunassa ja porealtaassa tulee olla tarve- tai aikaohjaus.


Kuvaus valaistuksen ohjauksesta, tai kopio menettelytavoista. Beskrivelse av hvordan
belysning i felles oppholdsrom styres, eller kopi av rutiner.



Kuvaus hotellihuoneissa olevista elektronisista laitteista tai kopio menettelytavoista.



Kuvaus ulkovalaistuken ja lämmityksen ohjauksesta tai kopio menettelytavoista.



Kopio käytännöistä koskien suojapeitteen käyttöä uima-altaan ja porealtaan päällä sekä
uima-altaan, porealtaan ja saunan energiaohjausta.

O13

Energian ja hiilidioksidin vähentämistoimenpiteet
Yrityksen on tehtävä vähintään 5 energian ja hiilidioksidin vähentämistoimenpidettä alla
olevan taulukon mukaisesti. Hyväksytyt toimenpiteet toteutetaan hakemusprosessissa tai
ne on jo aikaisemmin toteutettu.

Taulukko 3

Energian ja hiilidioksidin vähentämistoimenpiteet

Teema

Toimenpide

Omat toimenpiteet

Yrityksellä on omat energiaa vähentävät toimenpiteet. Toimenpiteiden on oltava mitattavia ja
osoitettava, että toimenpiteellä säästetään vähintään 5 % kokonaisenergiantarpeesta per
toimenpide.

Oma energiantuotanto

Yrityksellä on oma energiantuotanto esim. Aurinkopaneelit tai muuta, joka kattaa yli 10 %
kokonaisenergiantarpeesta. Tämä ei koske lämpöpumppuja.

Lämmöntuotanto

Yrityksen lämmöntuotanto on tarveohjattu.
Tarveohjauksella tarkoitetaan lämmöntuotantoa tiloissa olevien henkilöiden määrän mukaan ja
anturiohjausta. Aikaohjausta ei hyväksytä.

Ilmanvaihtolaitteisto

Yrityksen ilmanvaihtolaitteisto on tarveohjattu.
Tarveohjauksella tarkoitetaan ilmanvaihdon ohjausta tiloissa olevien henkilöiden määrän
mukaan, esimerkiksi CO 2-pitoisuuteen perustuvaa ohjausta ja anturiohjausta. Aikaohjausta ei
hyväksytä.

Lämpöpumput

Yrityksellä on lämpöpumput, joiden tarkoituksena on kattaa osa lämmitystarpeesta.

Lämmönvaihtimet

Yrityksellä on lämmönvaihtimet, jotka ottavat talteen ylimääräisen lämmön, joka hyödynnetään
muissa yrityksen tiloissa.

Valaisimet

Kaikissa hotelllihuoneiden ja käytävien valonlähteillä on vähintään A ++ -energialuokka (esim.
LED).)

Energiatehokkaat valaisimet,
uusien hankintojen yhteydessä

Yhden kategorian (kylpyhuone-, keittiö- tai suihkutilojen valaisimien tai anturiohjattujen
valaisimien) kaikkien tuotteiden energialuokka on A.
Energiamerkinnän tulee noudattaa standardia SS 820000:2010: Kylpyhuonevalaisimet –
mekaanisten pesuallas- ja keittiöhanojen energiatehokkuuden määrittämismenetelmä.

Keittiöpuhaltimet

Sammuvat ja käynnistyvät automaattisesti anturin tai ajastimen avulla.

Minibaarit

Hotellihuoneista 90 prosentissa ei ole minibaaria.

Ulkotilojen lämmitys,
ravintolapalveluiden yhteydessä

Yrityksellä ei ole ulkotilojen lämmitystä ruoan tai juomien ulkotarjoiluun liittyen.

Sähköautojen lataus

Yritys tarjoaa asiakkaiden käyttöön sähköautojen latausasemia.

Kuljetus

Kuljetusten määrää on vähennetty 25 prosentilla viimeisen 12 kuukauden aikana.
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Ympäristöystävällinen ajo

Yksi yrityksen kolmesta suurimmasta toimittajasta on sellainen, jonka kaikki kuljettajat ovat
suorittaneet ympäristöystävällisen/taloudellisen ajon kurssin.

Kestävä polttoaine

Yksi yrityksen kolmesta suurimmasta toimittajasta on sellainen, jonka kaikki autot ovat
sähköautoja tai niissä käytetään Joutsenmerkittyä polttoainetta tai vetyä.



Kuvaus ja dokumentaatio mitkä toimenpiteet ovat käytössä.

P2

CO2-laskenta (Hiilidioksidilaskelma)
Yritys saa kaksi pistettä, jos se suorittaa CO2-arvioinnin seuraavien edellytysten mukaisesti:
•

GHG-protokollan mukainen CO2-päästölaskenta, esimerkiksi laskentamenetelmänä
Hotel Carbon Measurement Initiative (HCMI1).

•

Yritys määrittää itse laskennassa huomioitavat päästölähteet. Samoja päästölähteitä
tulee käyttää vuosittain päästöjen kehittymisen havaitsemiseksi.

•

Jos yritys julkaisee CO2-laskennat, julkaisusta tulee käydä selkeästi ilmi laskennassa
huomioidut päästölähteet ja CO2-kertoimet.



Kopio CO2-laskennasta.



Kopio av CO2-julkaisusta.

P3

Sertifioitu sähkö
Sertifioidun sähkön hankinnasta saa 1 pisteen.
Ympäristömerkityllä tarkoitetaan Bra Miljøvalia tai vastaavaa*.
*Pohjoismainen ympäristömerkintä arvioi, mitkä vastavat sertifioinnit hyväksytään.



Dokumentaatio sertifioidun sähkön hankinnasta.

4

Energiavaatimukset ravintoloille ja/tai
kongressikeskuksille

Pelkkien ravintoloiden, kongressipalveluiden kanssa tarjottavien ravintolapalveluiden tai
pelkän kongressitoiminnan tulee täyttää energiavaatimukset luvuissa 4, O14, O15 ja O16.
O14

Uusien energiaa kuluttavien laitteiden hankinta
Uusia energiaa kuluttavia laitteita hankittaessa ravintolalla on oltava käytännöt sen
varmistamiseksi, että valmistajalta tai toimittajalta pyydetään tarvittava dokumentointi ja
että energiankulutus otetaan huomioon hinnan tavoin. Dokumentointi tulee arkistoida.



Uusien energiaa kuluttavien laitteiden hankkimista koskevat käytännöt.

O15

Energiaa kuluttavien laitteiden tehokkaaseen käyttöön perehtyminen
Ravintolalla on oltava käytännöt työntekijöiden perehdyttämiseksi energiaa kuluttavien
laitteiden tehokkaaseen käyttöön, ja perehdyttämisen tavoitteena on energiankulutuksen
vähentäminen. Uudet työntekijät tulee perehdyttää kolmen ensimmäisen kuukauden
aikana.

1 Hotel Carbon Measurement Initiative v.1.1, Methodology, 2016:
https://www.thinktur.org/media/Hotel_Carbon_Measurement_Initiative_Methodology_v_-1_1.pdf
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Perehdytyksen tulee sisältää vähintään seuraavat:
•

keittiölaitteiden käyttö ja huolto

•

astianpesukoneen energiatehokas käyttö

•

keittiölaitteiden tehokas käyttö, muun muassa tarveohjaus ja säästötoiminnot, jos
sellaisia on

•

tilanteet, jolloin keittiölaitteet tulee sammuttaa kokonaan, asiakasmäärästä riippuen

•

jääkaapin ja pakastimen energiatehokas käyttö.



Menettelyt työntekijöiden perehdyttämiseksi energiaa kuluttavien laitteiden
tehokkaaseen käyttöön

O16

Energiaa ja hiilidioksidia vähentävät toimenpiteet
Yrityksen tulee olla toteuttanut vähintään neljä oheisessa taulukossa mainituista energiaa
ja CO2-päästöjä vähentävistä toimenpiteistä. Hyväksyttäviä toimenpiteitä ovat osana
lupaprosessia tehtävät tai jo tehdyt toimenpiteet.

Taulukko 4

Energiaa ja hiilidioksidia vähentävät toimenpiteet

Tema

Tiltak

Energiamittaus ja siihen liittyvä
toimintasuunnitelma

Ravintola laskee energiankulutuksensa asentamalla kiinteän sähkömittarin energiaa kuluttavien
laitteiden (jääkaappi/pakastin, liesi, astianpesukone ym.) energiankulutuksen mittaamista
varten, jos mahdollista. Loput energiankulutuksesta voidaan arvioida. Kulutusta on seurattava
vuosittain ja yrityksen on laadittava toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää
energian kulutusta.

Energiatutkimus ja siihen
liittyvä toimintasuunnitelma

Ravintola on tehnyt energiatutkimuksen viimeisen kolmen vuoden aikana joko standardin EN
16247-1 mukaisesti tai riippumattoman energia-asiantuntijan toimesta, ja tutkimuksessa on
keskitytty energiansäästöön. Yrityksellä tulee olla käytössä tutkimukseen pohjautuva
toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi.

Oma energiantuotanto

Yritys tuottaa esimerkiksi aurinkokennojen avulla tai muulla tavalla itse energiaa, joka kattaa
vähintään 10 prosenttia energian kokonaistarpeesta. Tämä ei koske lämpöpumppuja.

Lämmöntuotanto

Yrityksen lämmöntuotanto on tarveohjattu.
Tarveohjauksella tarkoitetaan lämmöntuotantoa tiloissa olevien henkilöiden määrän mukaan ja
anturiohjausta. Aikaohjausta ei hyväksytä.

Ilmanvaihtolaitteisto

Yrityksen ilmanvaihtolaitteisto on tarveohjattu.
Tarveohjauksella tarkoitetaan ilmanvaihdon ohjausta tiloissa olevien henkilöiden määrän
mukaan, esimerkiksi CO 2-pitoisuuteen perustuvaa ohjausta ja anturiohjausta. Aikaohjausta ei
hyväksytä.

Lämmönvaihtimet

Yrityksellä on lämmönvaihtimet, jotka ottavat talteen ylimääräisen lämmön, joka hyödynnetään
muissa yrityksen tiloissa tai läheisissä tiloissa/rakennuksissa.

Valaisimet

Kaikkien ravintolan ja/tai kongressikeskuksen tiloissa olevien valaisimien energialuokka on
vähintään A++ (esimerkiksi LED-lamput).

Energiatehokkaat valaisimet,
uusien hankintojen yhteydessä

Kaikkien keittiölaitteiden energialuokka on A.

Keittiöpuhaltimet

Sammuvat ja käynnistyvät automaattisesti anturien avulla.

Ulkotilojen lämmitys ravintolan
yhteydessä

Yrityksellä ei ole ulkotilojen lämmitystä ruoan tai juomien ulkotarjoiluun liittyen.

Sähköautojen lataus

Yritys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sähköauton lataamiseen.

Energiamittaus ja siihen liittyvä
toimintasuunnitelma

Ravintola laskee energiankulutuksensa asentamalla kiinteän sähkömittarin energiaa kuluttavien
laitteiden (jääkaappi/pakastin, liesi, astianpesukone ym.) energiankulutuksen mittaamista
varten, jos mahdollista. Loput energiankulutuksesta voidaan arvioida. Kulutusta on seurattava
vuosittain ja yrityksen on laadittava toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää
energian kulutusta.

Kuljetus

Tavarankuljetusta on vähennetty 25 prosentilla viimeisen 12 kuukauden aikana.
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Ympäristöystävällinen ajo

Yksi yrityksen kolmesta suurimmasta toimittajasta on sellainen, jonka kaikki kuljettajat ovat
suorittaneet ympäristöystävällisen/taloudellisen ajon kurssin.

Kestävä polttoaine

Yksi yrityksen kolmesta suurimmasta toimittajasta on sellainen, jonka kaikki autot ovat
sähköautoja tai niissä käytetään Joutsenmerkittyä polttoainetta tai vetyä.



Kuvaus ja dokumentaatio mitkä toimenpiteet ovat käytössä.

5

Vedenkulutusta koskevat vaatimukset hotelleille ja
ravintoloille ja/tai kongressikeskuksille

Pelkän hotelliyrityksen tai ravintola- ja/tai kongressipalveluita sisältävän hotellitoiminnan
tulee täyttää luvun 5 veden kulutusta koskevat vaatimukset
Pelkän ravintolan, kongressikeskuksen yhteydessä olevan ravintolan tai pelkän
kongressikeskuksen tulee täyttää veden kulutusta koskevat vaatimukset luvussa 6..
O17

Vedenkulutus
Yrityksen tulee ilmoittaa päivittäisessä toiminnassa käytetty veden määrä vuodessa
kuutiometreinä, m3. Tiedot selvitetään vedentoimittajalta tai oman mittarin
mittaustulosten avulla. Jos vedenkulutus mitataan itse, yrityksellä on oltava käytännöt,
joissa kuvataan vedenkulutuksen mittaaminen.
Vuosiseuranta: Yrityksen tulee dokumentoida vedenkulutuksensa (m3/vuosi) ja verrata
kulutusta edellisvuoteen, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää sitä vuosiseurannan
yhteydessä



Dokumentointi edellisen vuoden vedenkulutuksesta kuutiometreinä, laskujen
tai vedentoimittajan antamien tietojen pohjalta. Mahdolliset omat mittaukset ja
niihin liittyvät käytännöt.



Vedenkulutuksen vuosiraportointi, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä sitä
pyytää.

O18

Vedenkulutuksen raja-arvo
Yrityksen on täytettävä vuosittaisen vedenkulutuksen raja-arvo vierasta kohti alla olevan
taulukon mukaan. Vaatimus koskee kaikkea päivittäin käytettyä vettä.
Kylpylätoiminnan vedenkulutus voidaan vähentää, jos se voidaan dokumentoida. Sisäisen
tekstiilien pesun vedenkulutus, moppeja ja siivousliinoja lukuun ottamatta, voidaan
vähentää, jos se voidaan dokumentoida.
Jos raja-arvot eivät täyty hakuhetkellä tai lupaa uusittaessa, raja-arvot on mahdollista
saavuttaa 12 kuukauden kuluessa lisenssin vanhenemisesta. Tässä tapauksessa on
laadittava toimintasuunnitelma, jossa tavoitteena on raja-arvojen saavuttaminen.
Pohjoismainen ympäristömerkintä seuraa toimintasuunnitelmaa ajanjakson aikana, ja rajaarvot tarkastetaan 12 kuukauden kuluttua.
Islantilaiset toimenpiteet ovat poikkeus vaatimukseen.
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Vedenkulutuksen raja-arvo

Toiminto

Raja-arvo

Hotelli

150 litraa/asiakas

Hotelli, jossa uima-allas

200 litraa/asiakas

Ravintola

30 litraa/asiakas

Catering

20 litraa/asiakas

Kongressikeskus

15 litraa/asiakas

Jos yritykseen kuuluu useita toimialueita, lasketaan raja-arvo seuraavalla kaavalla:
Koko toiminnan vedenkulutuksen raja-arvo = (150 litraa/asiakas x hotelliasiakkaiden
lukummärä) + (30 litraa/asiaka x ravintola-asiakkaiden lukumäärä) + (20
litraa/catering annos x catering annosten lukumäärä) + (15 litraa/asiakas x
kongressiasiakkaiden lukumäärä) + (50 litraa/asiakas x ulkopuolisten uima-altaan tai
kylpylän käyttäjien lukumäärä).


Laskelmat raja-arvosta.

Vaihtoehtoisesti:


Toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on saavuttaa vedenkulutuksen rajaarvo.

O19

Hankinnat
•

Hanat: Uusissa hotellihuoneiden pesualtaisiin hankittavissa hanoissa
vedenkulutuksen tulee olla enintään 3,5 litraa minuutissa. Uusissa
yleisiin tiloihin hankittavissa hanoissa tulee joko olla anturiohjaus tai
niiden vedenkulutuksen tulee olla enintään 3,5 litraa minuutissa.

•

Suihkut: Uusien hankittavien suihkujen vedenkulutuksen on oltava
enintään 9 litraa minuutissa.

•

WC:t: Uusissa hankittavissa WC-istuimissa on oltava kaksoishuuhtelu
tai enintään 3 litran huuhtelu.

•

Pääastianpesukone: uusissa hankittavan koneen vedenkulutus
korkeintaan:
o

o

o

Huuvakone: 3,0 litraa/kori

2p

Tunnelikone: 2,0 litraa/kori

2p

Penkkikone: 2,5 litraa/kori

2p

Pääastianpesukoneella tarkoitetaan astianpesukonetta, jonka
kapasiteetti on vähintään 70 % kaikesta astianpesusta.
Tunnelikoneiden vedenkulutustiedot tulee ilmoittaa suhteessa 2
minuutin kosketusaikaa standardin DIN 10510.


O20

Menetelmät, jotka vahvistavat, että yritys täyttää sekoittimien, suihkujen ,
WC:iden ja pääastianpesukoeiden vaatimukset.

Vedenkulutusta vähentävät toimenpiteet
Yrityksen on täytettävä vähintään kaksi vedenkulutusta vähentävää toimenpidettä alla
olevassa taulukon mukaan:
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Vedenkulutusta vähentävät toimenpiteetiltak

Teema

Toimenpiteet

Omat toimenpiteet

Oma toimenpide, joka vähentää vedenkulutusta vähintään 5 % toimenpidettä kohti. Esimerkiksi
vedenkulutusta vähentävien laitteiden tekniset asennukset.

Vedensekoitin

Vähintään 90 % vedensekoittimista on vettä säästäviä ja niiden virtaama on vähintään 5 litraa
minuutissa.

Suihkut

Vähintään 90 % suihkuista on vettä säästäviä ja niiden virtaama on enintään 9 litraa minuutissa.

WC:t

WC-istuimista 90 %:ssa on oltava kaksoishuuhde tai vedenkulutus enintään 3,5 litraa/huuhtelu.

Pääastianpesukone

Pääastianpesukoneen vedenkulutus on enintään:
Huuvakone: 3,0 litraa/kori
Tunellikone: 2,0 litraa/kori
Penkkikone 2,5 litraa/kori

Omat mitattavissa olevat toimenpiteet hyväksytään Pohjoismaisen
ympäristömerkinnän arvioinnin jälkeen.


Kuvaus ja dokumentaatio vettä säästävistä toimenpiteistä.

6

Vedenkulutusta koskevat vaatimukset ravintoloille ja/tai
kongressikeskuksille

Pelkän ravintolan, kongressikeskuksen yhteydessä olevan ravintolan tai pelkän
kongressikeskuksen tulee täyttää veden kulutusta koskevat vaatimukset luvussa 6.
O21

Uudet hankinnat
•

Pääastianpesukone: Hankittaessa vedenkulutus saa olla
korkeintaan:
o

Huuvakone: 3,0 litraa/kori

o

Penkkikone: 2,5 litraa/kori

o

Tunnelikone: 2,0 litraa/kori

Pääastianpesukoneella tarkoitetaan astianpesukonetta, jonka
kapasiteetti on vähintään 70 % kaikesta astianpesusta.
Tunnelikoneiden vedenkulutustiedot tulee ilmoittaa suhteessa 2
minuutin kosketusaikaa standardin DIN 10510.
•

Hanat: Uusissa yleisiin tiloihin hankittavissa hanoissa tulee joko olla anturiohjaus tai
niiden vedenkulutuksen tulee olla enintään 3,5 litraa minuutissa.

•

WC-istuimet: Hankittaessa uusia vesisäiliöitä ja WC-istuimia, vesisäiliöissä tulee
olla kaksi huuhteluvaihtoehtoa tai ne eivät saa kuluttaa yli kolme (3) litraa vettä
huuhtelukerralla.



Käytännöt, jotka vahvistavat, että yritys täyttää uusien
pääastianpesukoneiden, hanojen ja WC-istuimien hankintaa koskevat
vaatimukset.

O22

Tehokkaaseen vedenkulutukseen perehdyttäminen
Yrityksellä tulee olla käytännöt työntekijöiden perehdyttämiseksi tehokkaaseen
vedenkulutukseen. Uudet työntekijät tulee perehdyttää kahden ensimmäisen kuukauden
aikana.
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Tehokkaaseen vedenkulutukseen perehdyttämisen tulee sisältää vähintään seuraavat
aiheet:
•

astioiden pesu

•

ruoanvalmistus

•

keittiön siivoaminen.



Käytännöt työntekijöiden perehdyttämiseksi tehokkaaseen vedenkulutukseen.

7

Jätevaatimukset

7.1

Sekajäte, raja-arvot ja jätteiden käsittely

O23

Sekajätteen määräl
Yrityksen tulee ilmoittaa päivittäisessä toiminnassa syntyvän sekajätteen määrä kiloina
vuodessa. Tiedot selvitetään jätteenkuljetusyritykseltä.
Sekajätteellä tarkoitetaan kaikkea päivittäisessä toiminnassa syntyvää lajiteltua jätettä,
joka viedään jätteidenkäsittelyyn tai poltettavaksi.
Yritysten, joiden ei ole mahdollista saada tietoa sekajätemäärästä kiloina vuodessa, tulee
saada jätteenkuljetusyritykseltä kirjallinen vahvistus siitä, että tietoja sekajätteestä ja sen
painosta ei ole mahdollista saada. Yrityksen tulee tässä tapauksessa laatia
toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet koskien
sekajätemäärän jatkuvaa vähentämistä päivittäisessä toiminnassa. Pohjoismaisen
ympäristömerkinnän tulee hyväksyä suunnitelma. Kohtaa O24, sekajätteen raja-arvot, ei
sovelleta.
Vuosiseuranta: Yrityksen tulee dokumentoida sekajätemäärä (kg/vuosi) ja verrata sitä
edellisvuoteen, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää sitä vuosiseurannan
yhteydessä.



Dokumentointi edellisen vuoden sekajätemäärästä kiloina, esimerkiksi laskujen
tai jätteenkuljetusyrityksen antamien tietojen pohjalta.



Sekajätemäärän vuosiraportti, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä sitä
pyytää.

Tarvittaessa, jos yrityksen ei ole mahdollista saada tietoa sekajätemäärästä
kiloina vuodessa


Jätteenkuljetusyrityksen vahvistus siitä, että tietoja sekajätteestä ja sen painosta ei ole
mahdollista saada.



Toimintasuunnitelma, joka sisältää tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet koskien
päivittäisessä toiminnassa syntyvän sekajätemäärän jatkuvaa vähentämistä.

O24

Sekajätteen raja-arvot
Yrityksen tulee täyttää vuosittaista sekajätemäärää asiakasta kohti koskevat raja-arvot
oheisen taulukon mukaisesti. Vaatimus koskee kaikkea päivittäisessä toiminnassa syntyvää
sekajätettä.
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Jos raja-arvot eivät täyty hakuhetkellä tai lupaa uusittaessa, raja-arvot tulee saavuttaa 12
kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä. Tässä tapauksessa on laadittava
toimintasuunnitelma ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on raja-arvojen saavuttaminen.
Pohjoismainen ympäristömerkintä seuraa toimintasuunnitelmaa ajanjakson aikana, ja rajaarvot tarkastetaan 12 kuukauden kuluttua.
Taulukko 7

Sekajätteen raja-arvot

Toiminta

Raja-arvo

Hotelli

0,10 kg/hotellivieras

Ravintola

0,30 kg/ravintolavieras

Catering

0,20 kg/cateringannos

Kongressikeskus

0,10 kg/konferenssivieras

Jos yhdistelmään kuuluu usea eri toiminto, jäte lasketaan seuraavan kaavan mukaan: Rajaarvo koko liiketoiminnalle = (0,10 kg/vieras x hotellivieraiden määrä) + (0,30 kg/vieras x *
ravintolavieraiden määrä) + (0,20 kg/cateringannos * cateringannosten määrä) + (0,10
kg/vieras * konferenssivieraiden määrä).



Laskelmat, jotka osoittavat raja-arvojen täyttyvän.

Tarvittaessa


O25

Toimintasuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet ja tavoitteet sekajätettä koskevien rajaarvojen saavuttamiseksi.

Jätteenlajittelu
Yrityksen tulee lajitella kaikki syntyvä jäte jätteenkuljetusyrityksen tarjoamiin jätejakeisiin
yrityksen toiminnan perusteella.
Taulukko 8

Pakolliset jakeet maittain

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Islanti

Sekalainen jätelasi

Ofärgat glas

Glass og metall

Ufarvet og farvet glas
blandes sammen

Gler

Metalaffald

Málmumbúðir

Färgat glas
Metallipakkaukset

Metall förpackningar

Biojäte / orgaaninen jäte

Organiskt avfall

Matavfall/ (organisk
avfall)

Organisk affald

Lífrænn úrgangur

Puutarhajäte

trädgårdsavfall

Park- og hageavfall
(organisk)

Have

Garðaúrgangur

Paperi

Papper

Papir

Papir

Pappír

Pahvi (aaltopahvi ja
kartonki)

Papp och kartong

Papp (wellpapp og
kartong)

Pap

Pappi

Hardplast

Hård og blød plast
samlet, men kan også
være enkelt
fraktioner

Plast

Pappersförpackningar
Sekajätteeseen kuuluva
kovamuovi

Hård plast
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Muovikelmu,
muovipakkaukset

Mjuk plast

Folieplast (mykplast)

Sekajätteeseen kuuluva
posliini

Porselin

Porselen

Porselen, Deponi

Porselín / óvirkur
úrgangur

Paistinrasva/-öljy

Matfett

Frityrolje

Madfedt/olie

Matarolía

•

Ruokajätteet ja muut orgaaniset jätteet biologiseen käsittelyyn / kierrätykseen,
kuten biokaasun tuotantoon tai kompostiin.

•

Muut jakeet tulee toimittaa materiaalin kierrätykseen. Jos jätteenkuljetusyritys ei
voi kerätä valittuja jakeita, ne voidaan jättää pois vaatimuksesta.

•

Vaarallisen jätteen lajittelu koskee lain mukaan kaikkia yrityksiä, joten sitä ei ole
mainittu erikseen oheisessa jaeluettelossa. Vaaralliseen jätteeseen kuuluvat
esimerkiksi elektroniikkajäte, pienelektroniikka, loisteputket ja paristot, ja
vaarallista jätettä voi syntyä paljon vuoden aikana.



Käytettävät jätejakeet.



Jätteenkuljetusyrityksen vahvistus, josta käy ilmi, mitä jakeita voidaan ja
mahdollisesti ei voida lajitella.



Dokumentointi ruokajätteen ja muun orgaanisen jätteen käsittelystä.
Tarkistetaan paikan päällä.

O26

Asiakkaiden jätteiden lajittelu
•

Hotelli: Asiakkailla tulee olla mahdollisuus lajitella jätteensä vähintään kahteen
jakeeseen hotellin alueella. Tämä koskee hotellihuoneita, vastaanottoa ja muita
yleisiä tiloja.
Jos syntypaikkalajittelua ei ole mahdollista järjestää hotellihuoneisiin,
työntekijöiden tulee lajitella jätteet syntypaikkalajittelua koskevan
vaatimuksen mukaisiin jakeisiin. Työntekijöillä tulee tässä tapauksessa
olla kirjalliset käytännöt jätteen käsittelyyn, asiakkaille tulee ilmoittaa,
että heidän jätteensä lajitellaan ja Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle
tulee tehdä selvitys siitä, miksi syntypaikkalajittelu hotellihuoneissa ei
ole mahdollista.

•

Kongressikeskus: Asiakkailla tulee olla mahdollisuus lajitella paperit ja jätteet.
Ruokaa tarjoiltaessa pitää olla mahdollisuus lajitella myös ruokajätteet.

•

Ravintolat: Jos asiakkaat lajittelevat jätteet itse, heillä olisi oltava mahdollisuus
lajitella vähintään ruokajätteet ja muut jätteet. Jätteiden lajitteluun on oltava
selkeät ohjeet.



Selvitys siitä, mihin jakeisiin asiakkaat voivat lajitella jätteensä eri
toiminnoissa. Vaatimuksen voi dokumentoida kuvin.



Kopio hotellihuoneen ohjeista asiakkaille sekä jos henkilökunta suorittaa
hotellihuoneissa jätteiden lajittelun, sitä koskevista käytännöistä.
Tarkistetaan paikan päällä.
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Ruokahävikki

O27

Ruokahävikkiä koskevat toimintatavat

9. syyskuuta 2020

Yrityksen on aktiivisesti vähennettävä ruokahävikkiään. Pohjoismainen ympäristömerkintä
vaatii seuraavaa:
•

Vastuuhenkilö: Ravintolalla on oltava ruokahävikistä pääsääntöisesti vastuussa
oleva henkilö. Katso liitteestä 1 vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen.

•

Mittaaminen: Ravintolan tulee mitata syntyvän ruokahävikin* määrää.
Ruokahävikin paino tulee mitata ja se tulee suhteuttaa asiakasmäärään.
Ruokahävikki tulee mitata vähintään kaksi kertaa vuodessa, vähintään kahden
viikon ajan kerrallaan.
* Ruokahävikki tarkoittaa kaikkia ihmisille tarkoitetun ruoan
hyödynnettäviä osia, jotka joko laitetaan jätteeseen tai poistetaan
ruokaketjusta muuhun tarkoitukseen kuin ihmisten ruoaksi, siitä
hetkestä alkaen kun eläimet on teurastettu tai kasvit poimittu.2

•

Ruokahävikin vuosiseuranta: Ravintolan tulee dokumentoida ruokahävikkimäärä
(paino asiakasta kohti) ja verrata sitä edellisvuoteen, jos Pohjoismainen
ympäristömerkintä pyytää sitä vuosiseurannan yhteydessä. Mittaus tulee tehdä
vuosittain samoilla viikoilla / saman ajanjakson aikana.

•

Analysointi: Ravintolan tulee läpikäydä ruokahävikkitiedot ja seurata ruokahävikin
syntymisessä ilmeneviä trendejä.

•

Tiedottaminen: Selkeän tiedottamisen avulla ravintola voi lisätä asiakkaiden
tietoisuutta ruokahävikistä ja mahdollisesti kannustaa asiakkaita ruokahävikin
vähentämiseen.

•

Perehdyttäminen: Ravintolan tulee järjestää työntekijöille** perehdytys, jonka
tavoitteena on ruokahävikin vähentäminen. Perehdytyksen tulee sisältää
vähintään seuraavat asiat:
o

Ruokahävikin ja ruokajätteen erot.

o

Ruokahävikin syntymisen analysointi/tutkiminen.

o

Ruokahävikin mittaaminen ja sen ilmoittaminen.

o

Ruokahävikin käsittelyä ravintolassa koskeva viestintä
asiakkaille.

**Työntekijöillä tarkoitetaan kaikkia hankintojen, ruokalistan
suunnittelun, ruoanvalmistuksen, tarjoilun, astianpesun ja siivouksen
parissa työskenteleviä henkilöitä.
Pohjoismainen ympäristömerkintä voi tarvittaessa toimittaa
viestintämateriaalia.
Ravintolassa voi syntyä ruokahävikkiä esimerkiksi virheellisen varastoinnin tai
valmistuksen tai ylituotannon takia tai tarjoilu- tai lautashävikkinä.
Ruokajäte voi sisältää sekä syötäväksi kelpaavaa että syötäväksi kelpaamatonta
ruokaa. Syötäväksi kelpaamatonta jätettä ovat esimerkiksi luut, kuoret ja
siemenet.
Ruokahävikki tarkoittaa kaikkea ihmisille tarkoitetun ruoan hyödynnettäviä
osia, jotka joko laitetaan jätteeseen tai poistetaan ruokaketjusta muuhun
tarkoitukseen kuin ihmisten ruoaksi.

2 Viranomaisten ja elintarvikealan välinen ruokahävikin vähentämistä koskeva alasopimus Norjassa:
https://www.regjeringen.no/contentassets/1c911e254aa0470692bc311789a8f1cd/matsvinnavtale.pdf
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Yhteystiedot: Ruokahävikistä vastaavan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja
tehtävänimike.



Kuvaus siitä, miten ruokahävikin mittaaminen suoritetaan ja kirjataan.
Kuvaus siitä, miten mittausjaksot ovat edustavia.



Dokumentaatio ruokahävikin määrästä per asiakas.



Ruokahävikin vuosiraportointi, paino suhteessa asiakasmäärään, jos
Pohjoismainen ympäristömerkintä sitä pyytää.



Kuvaus ruokahävikkitietojen analysoinnista, jossa keskitytään ruokahävikin
syntyyn.



Kopio asiakasviestinnästä, jossa kerrotaan ruokahävikkiin liittyvistä
haasteista, ravintolan toimista ruokahävikin vähentämiseksi sekä mahdollisesti
siitä, miten asiakkaat voivat edistää ruokahävikin vähentämistä.



Kuvaus siitä, miten ravintola perehdyttää työntekijänsä.

O28

Toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseen
Toimenpide:Ravintolalla on oltava vähintään kaksi toimenpidettä ruokahävikin
vähentämiseen, katso alla oleva taulukko.

Taulukko 9

Toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseen

Toimenpide

Toimenpiteen kuvaus

Omat toimenpiteet

Ravintolalla on omat mitattavat toimenpiteet ruokahävikin vähentämiseen.

Ylijäämä raaka-aineiden käyttö

Ravintola käyttää valmistajien tai ruokakauppojen ylijäämätuotteita joko säännöllisesti tai
sopimuksen mukaan.

Ylijäämäruoan myynti

Ravintola myy normaalin liiketoimintansa ylijäämäruokia joko halvempaan hintaan tai ne
myydään vaihtoehtoiselle myyntikanavalle.

Lahjoitus

Ravintolalla on sopimus ylijäämäruoan lahjoittamisesta hyväntekeväisyysorganisaation
kanssa.

Omat toimentpiteet hyväksytään Pohjoismaisen ympäristömerkinnän arvioinnin
jälkeen. Toimenpiteiden pitää olla mitattavissa. Katso liite 1 Vinkkejä
ruokahävikin vähentämiseen. Usea oma toimenpide lasketaan useana eri
ruokajätteen vähentämistoimenpiteenä.
Elintarvikejätteen vähentämistoimenpiteet on pidettävä samanlaisina / ajan tasalla.


O29

Kuvaus ravintolan käyttämistä toimenpiteistä.

Kertakäyttötuotteet ovat kiellettyjä
Kertakäyttötuotteita ovat:
•

Lautaset, kulhot, kupit, lasit ja ruokailuvälineet

•

Pillit, cocktailtikut ja muoviset hammastikut

•

Annos- ja pikkupakkaukset (voi, hillo, maksapasteija, kahvimaito,kahvikapselit jne.)

Vaatimus O30 koskee myös hotellihuoneita.
Poikkeus vaatimukseen koskien take away, catering ja pikaruokaa,
katso vaatimus O31.
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Todistus, että kertakäyttötuotteita ei käytetä.
Tarkistetaan paikan päällä.

O30

Hotellihuoneissa ei saa olla kertakäyttötuotteita
Kertakäyttötuotteita ovat:
•

Sampoo, hoitoaine, saippua, kosteuvoide jne, ei uudelleen täytettävät purkit.

•

Tuotteet, joita ei voi käyttää uudelleen esim. Aamutossut, suihkumyssyt,
pumpulipuikot, harjat, kynsiviilat, kenkäpussit jne.

•

Kertakäyttökupit ja -lasit

•

Kahvi- ja kaakaokapselit

Muovisissa tai paperisissa annospusseissa voi olla kaakaota, teetä, pikakahvia,
sokeria ja maitokorvikkeita.
Pyydettäessä voidaan tarjota kertakäyttötuotteita ja niitä voi olla saatavilla
esim. vastaanotossa.



Todistus, että kertakäyttötuotteita ei ole hotellihuoneissa.
Tarkistetaan paikan päällä.

O31

Ruokiin ja juomiin kosketuksissa olevat kertakäyttötuotteet take away tilauksissa, catering-palveluissa ja pikaruokatuotteissa
Metallisia, esimerkiksi alumiinisia, kertakäyttötuotteita ei hyväksytä.
Biohajoavasta/kompostoitavasta muovista, kuten polylaktidista (PLA), valmistettuja
kertakäyttötuotteita, joita ei voida toimittaa materiaalinkierrätykseen, ei hyväksytä.
Vaatimus ei koske pahvi- ja paperituotteita, joiden ikkuna on
biohajoavaa/kompostoitavaa muovia.
Take away -tilauksissa, catering-palveluissa ja pikaruokatuotteissa käytettävien
kertakäyttötuotteiden tulee
•

olla Joutsenmerkittyjä. Joutsenmerkityt kertakäyttötuotteet esitellään kohdassa
Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankinta.
Ja/tai

•

koostua uusiutuvista raaka-aineista, kuten esimerkiksi paperista, pahvista,
sokeriruokojätteestä tai palmunlehdistä
Ja/tai

•

koostua biopohjaisesta* muovista, joka voidaan kierrättää materiaalina nykyisissä
muovin kierrätysjärjestelmissä
Ja/tai

•

sisältää vähintään 50 % kierrätettyä fossiilipohjaista muovia**, joka voidaan
kierrättää materiaalina nykyisissä muovin kierrätysjärjestelmissä

*Biopohjainen muovi on uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvaa muovia,
esimerkiksi biopohjainen polyeteeni (PE). Kierrätettävä biopohjainen muovi on
muovia, joka voidaan kierrättää materiaalina nykyisissä muovin
kierrätysjärjestelmissä.
**Kierrätettyä fossiilipohjaista muovia sisältävien kertakäyttötuotteiden osalta
on voitava osoittaa, että ne sisältävät vähintään 50 % kierrätettyjä raaka-
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aineita, ja niissä tulee olla symboli, joka osoittaa, että niitä voidaan käyttää
elintarvikkeiden kanssa (lasi ja haarukka -symboli).



Vahvistus siitä, että metallista tai biohajoavasta muovista valmistettuja
kertakäyttötuotteita, joita ei voida kierrättää materiaalina, ei käytetä.



Yleiskuva kaikista hankittavista kertakäyttötuotteista sekä mahdollinen
Joutsenmerkintä ja luvan numero, tuotteiden sisältämät materiaalit, kuten
uusiutuvat raaka-aineet ja muut kierrätetyt raaka-aineet sekä lasi ja
haarukka -symboli .
Tarkistetaan paikan päällä.

8

Kestävällä tavalla valmistetut elintarvikkeet ja ja juomat

Hotellit joilla on vain aamiaistarjoilu, välipaloja ja yksinkertaisia ruoka-annoksia vapautetaan
vaatimuksista O34 Kasvisruoka ja O35 kääntäjältä. er som kun har frokostservering, snacks
og enkle retter, unntas fra kravene «O34 Vegetarisk rett» og «O35 Tiltak som fremmer mat
med mindre miljøbelastning».
O32

Veden pöytiin tarjoilu
Pulloveden tarjoilu on kielletty ruokien ja juomien pöytiintarjoilussa. Pullovedellä
tarkoitetaan tehtaassa pullotettua hiilihapotonta vettä. Vaatimus ei koske hiilihapotettua
vettä.
Vaatimusta koskeva poikkeus: Pulloveden myynti huonepalvelussa,
take away -annosten, catering-palveluiden ja pikaruoan yhteydessä sekä hotellin
myymälässä.
Ravintolat, joissa on sekä pöytiintarjoilu että take away -mahdollisuus, saavat
myydä vettä, mutta asiakkaille on oltava näkyvällä paikalla tarjolla myös
hanavettä.



Vahvistus, että tehtaassa pullotettua hiilihapotonta vettä ei tarjoilla.
Tarkistetaan paikan päällä.

O33

Luomuelintarvikkeiden ja -juomien vähimmäisrajat
Koska luomutuotteiden * saatavuus Pohjoismaissa on erilainen, tässä asetetaan erilaiset
vaatimukset eri maille:
•

Tanskalaiset ravintolat: Ainakin 30% vuotuisesta ostomäärästä tulee
olla luomua, laskettuna ostoarvon tai -painon perusteella.

•

Ruotsalaiset ravintolat: Ainakin 20% vuotuisesta ostomäärästä tulee
olla orgaanista, laskettuna ostoarvon tai -painon perusteella.

•

Norske serveringssteder: Ainakin 10% vuotuisesta ostomäärästä
tulee olla orgaanista, laskettuna ostoarvon tai -painon perusteella.

•

Suomalaiset ravintolat: Päivittäisessä valikoimassa tulee olla
säännöillisesti ainakin 20 luomutuotetta.

•

Islandske serveringssteder: Päivittäisessä tarjoilussa tulee olla
säännöllisesti ainakin 10 luomutuotetta.

*Luomutuotteella tarkoitetaan elintarvikkeita ja juomia, jotka on merkitty
EU:n asetuksella EG834/2007**, KRAV suomalainen «aurinkomerkki»
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(Luomu), Nyckelpigan, Debio, Statskontrollert økologisk (Ø-merket), Demeter
og Tún-lífrænt.
**1.1.2021 asetus EG 834/2007 korvataan asetuksella (EU) 2018/848
Ravinotoloiden luomuruokien ja -juomien osuuden laskeminen
Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa:
•

MSC-merkityt kalat ja äyriäiset eivät ole luomutuotteita, mutta ne voi
ottaa mukaan laskelmaan ravintolan niin toivoessa, ne eivät kuitenkaan
saa ylittää 50 % tuotteiden määrästä.

•

Juomien ottaminen mukaan laskentaan on vapaaehtoista. Juomiksi
lasketaan virvoitusjuomat, mehut, viini, olut ja siideri alkoholilliset ja
alkoholittomat sekä viina..

•

Kivennäisvedet ja muut tuotteet, jotka eivät ole luomus, eivät ole mukana
laskennassa..

•

Riistan voi jättää pois laskennasta. Kauriita, villisikoja, poroja ja muita
viljeltyjä eläimiä ei lasketa riistaksi

Luomutuotteiden laskeminen Suomessa ja Islannissa:
•

Luomutuotteen on oltava mukana päivittäisessä tarjoilussa, jotta se
lasketaan yhdeksi tuotteeksi.

•

Yhdessä tuotekategoriassa voi laskea monia erilaisia luomutuotteita
(esim. kaksi eri juustoa/mehua/leipää/viiniä jne. ).

•

Eri mausteet ja eri teelaadut lasketaan yhdeksi tuotteeksi.

•

Eri maitotyyppit kuten kauramaito ja mantelimaito, lasketaan eri
tuotteiksi, kun taas saman tyyppisen tuotemerkin/saman valmistajan
maidot kuten kevytmaito ja rasvaton maito lasketaan yhdeksi tuotteeksi.

•

MSC-merkityt kalat ja äyriäiset eivät ole luomutuotteita, mutta ne voi
ottaa mukaan laskelmaan ravintolan niin toivoessa, ne eivät kuitenkaan
saa ylittää 50 % tuotteiden määrästä.

•

Kausituotteet, joita on saatavana vain osaa aikaa vuodesta, tulee
korvatta muilla luomutuotteilla laskemista varten.



Tanskalaiset ravintolat: Laskelma, joka osoittaa, että ainakin 30%
vuotuisesta ostomäärästä on luomua, laskettuna ostoarvon tai -painon
perusteella. Laskelmassa on oltava dataa 3 kuukauden hankinnoista
kruunuissa tai kiloina. Jos ravintola on hyväksytty Det Økologiske Spisemærke
-toiminnassa kullan, hopean tai pronssin tasolle, se käy dokumentaatiosta.



Ruotsalaiset ravintolat: Laskelma, joka osoittaa, että ainakin 20%
vuotuisesta ostomäärästä on luomua, laskettuna ostoarvon tai -painon
perusteella. Laskelmassa on oltava dataa 3 kuukauden hankinnoista
kruunuissa tai kiloina. Jos ravintola on sertifioitu tasolle (KRAV-% vaihtoehdon
mukaan) 1 tai tasolle 2 , sitä voi käyttää dokumentaationa.



Norjalaiset ravintolat: Laskelma, joka osoittaa, että ainakin 10% vuotuisesta
ostomäärästä on luomua, laskettuna ostoarvon tai -painon perusteella.
Laskelmassa on oltava dataa 3 kuukauden hankinnoista kruunuissa tai kiloina.
Jos ravintola on Debio-arvomerkitty hopealla tai kullalla, sitä voidaan käyttää
dokumentointina. Jos ravintolalla on pronssimerkki, se hyväksytään jos Debioprosenttivaihtoehtoa on käytetty.
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Suomalaiset ravintolat: Dokumentointi, josta käy ilmi, mitkä luomutuotteet
ovat säännöllisesti päivittäisessä tuotevalikoimassa. Katso kohta Esimerkkejä
tuotteiden laskemisesta.



Islantilaiset ravintolat: Dokumentointi, josta käy ilmi, mitkä luomutuotteet
ovat säännöllisesti päivittäisessä tuotevalikoimassa. Katso kohta Esimerkkejä
tuotteiden laskemisesta.



Jos hakija ei täytä vaatimusta hakuhetkellä, vaaditaan Pohjoismaisen
ympäristömerkinnän hyväksymä toimintasuunnitelma, joka osoittaa, että rajaarvot täytetään vuoden kuluessa. Pohjoismainen ympäristömerkintä seuraa
vaatimusta ja dokumentointia.
Tarkistetaan paikan päällä.

P4

Luomuruoka ja -juoma (enintään 5 pistettä)
Tanska, Ruotsi ja Norja:
Ravintolalle annetaan pisteitä vuosittain ostettujen luomuruokien ja -juomien osuuden
mukaan.
Suomi ja Islanti:
Ravintola saa pisteitä siitä, kuinka monta luomuruokaa ja -juomaa on säännöllisesti mukana
ravintolan päivittäisessä tarjoilussa.

Taulukko 10

Pistetaulukko luomuruoalle ja -juomalle

PISTEET

SUOMI
LUKUMÄÄRÄ

ISLANTI,
LUKUMÄÄRÄ

NORJA, %

RUOTSI, %

TANSKA, %

5

>50

>40

>30

>40

>60

4

41-50

31-40

≥25–<30

≥35–<40

≥50–<60

3

31-40

21-30

≥20–<25

≥30–<35

≥40–<50

2

25-30

16-20

≥15–<20

≥25–<30

≥35–<40

1

20-25

10-15

>10–<15

>20–<25

>30–<35

P5

Lähialueella tuotetut elintarvikkeet ja juomat (enijokaisesta knt. 2 pistettä)
Ravintola saa pisteitä ategoriasta, jossa tarjolla on yksi tai useampi lähituotettu*
elintarvike. Tuotteista saa pisteitä vain, jos niitä on tarjolla ympäri vuoden. Kausituotteet,
joita on saatavana vain osan vuodesta, tulee muina aikoina korvata muilla lähituotteilla,
jotta ne voidaan laskea mukaan.
Jokaisesta kategoriasta saa 0,5 pistettä:
•

Maitotuotteet (maito, juusto, jne.)

•

Muna

•

Vilja ja leipomotuotteet

•

Hedelmät ja marjat

•

Vihannekset, juurekset ja sienet

•

Juomat (mehu, olut, jne.)

•

Siipikarja (kana, kalkkuna jne.)

•

Kalat ja äyriäiset

•

Liha (nauta, sika, lammas, vuohi, riista jne.)

•

Muu (Hunaja, öljy, yrtit, jne.)
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*Jotta elintarvikkeet ja juomat lasketaan lähituotetuiksi, kaiken tuotannon,
viljelyn, pyydystyksen, sadonkorjuun, poimimisen, työstämisen ja varastoinnin
tulee tapahtua 250 kilometrin säteellä yrityksestä. Jos yritys sijaitsee leveyspiirin
62°N pohjoispuolella, raja on 500 km. Kalan osalta lasketaan etäisyys
satamaan. Toimitusketjun tulee olla jäljitettävissä kokonaan ravintolasta
valmistajalle/valmistuspaikkaan. Jos tuote on esivalmistettu (täys- tai
puolivalmiste), pääainesosien dokumentoiminen riittää.



Vahvistus ja luettelo hankituista pisteisiin oikeuttavista lähituotteista ja
tuoteryhmistä.



Toimittajan vahvistus, josta käy ilmi tuotteiden alkuperä.
Tarkistetaan paikan päällä

O34

Kasvisruoka
Ravintolan tulee tarjota pääruokana vähintään yhtä kasvisruokalajia* lounaalla ja
päivällisellä. Ruokalistalla tulee olla kasvisruokalaji joka päivä.
* kasvisruualla tarkoitetaan kasvikuntaan kuuluvia elintarvikkeita kuten
viljatuotteita, vihanneksia, hedelmiä, marjoja, perunoita, pähkinöitä ja
siemeniä, mutta myös maitotuotteita, kananmunia, hunajaa ja vastaavia
tuotteita.



Kopio ruokalistasta tai kuvaus tarjottavasta ruuasta.

O35

Toimenpiteet, jotka edistävät sellaisten elintarvikkeiden käyttöä, joiden
ympäristökuormitus on vähäinen
Ravintolan tulee toteuttaa vähintään kaksi oheisessa taulukossa mainittua toimenpidettä.
Vain kasvis- ja kalaruokia tarjoava ravintola täyttää vaatimuksen.

Taulukko 11 Toimenpiteet, jotka edistävät sellaisten elintarvikkeiden käyttöä, joiden
ympäristökuormitus on vähäinen
Toimenpide

Kuvaus

Omat toimenpiteet

Omat mitattavat toimenpiteet

Kasvisruokapäivä

Yksi tai useampi kasvisruokapäivä viikossa

Lihan käytön vähentäminen

Lihan käytön vähentäminen jatkuvasti käytettävissä resepteissä

Annosten pienentäminen

Annosten pienentäminen (pienennä esimerkiksi hampurilaisen tai pihvin kokoa ja lisää
vihannesten määrää)

Omat mitattavissa olevat toimenpiteet hyväksytään Pohjoismaisen
ympäristömerkinnän arvioinnin jälkeen.


Kuvaus toimenpiteistä, joihin ravintola on ryhtynyt edistääkseen sellaisten
elintarvikkeiden käyttöä, joiden ympäristökuormitus on vähäinen.

Vaihtoehtoisesti



Vahvistus, että ravintola tarjoaa ainoastaa kala- tai kasvisruokaa.

O36

Kestävälllä tavalla tuotetut kalat ja äyriäiset
A: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saa tarjoilla näitä uhanalaisia lajeja:
•

hai

•

kaikki rauskut
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Islanti on poikkeus, jossa saa tarjota perinteistä ruokaa hailajeista Somniosus
microcephalus, og rokkearten Dipturus batis / Raja batis og Raja Amblyraja
radiata.
B: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saa tarjoilla näitä uhanalaisia lajeja, jos ne on kalastettu
ko. maassa (sulkeissa maan punaisen listan tila) :
Taulukko 12

"B-lista" (äärimmäisen uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN))
Kalalajit

Maa

Monni

Ruotsi (EN)

Ruijanpallas

Ruotsi (EN)

Punasimppu, puna-ahven

Norja (EN)

Meritaimen

Suomi (EN)

Taimen

Suomi (EN)

Merikissa

Ruotsi (EN)

Lestikala*

Ruotsi (CR)

Molva*

Ruotsi (EN)

Lyyraturska*

Ruotsi (CR)

Tylppäpyrstömolva*

Norja (EN)

Dyndsmerling (dk) / Misgurnus fossilis*

Tanska (CR)

Siika

Suomi (EN)

Järvilohi*

Suomi (CR)

Nieriä*

Suomi (CR)

Harjus *

Suomi (CR)

C: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saa tarjota jättikatkarapuja.
A-, B- tai C-listalla olevia lajeja ei saa tarjoilla. MSC-merkittyä kalaa ja äyriäisiä saa
aina tarjoilla.
Muiden kuin MSC-standardien mukaisia merkintöjä voidaan käyttää, jos Pohjoismainen
ympäristömerkintä on hyväksynyt ne. Standardien on täytettävä Pohjoismaisen
ympäristömerkinnän vaatimukset kalan ja äyriäisten raaka-aineiden
kestävyysmerkinnöistä. ASC: tä ei hyväksytä.
Ei-kestävien raaka-aineiden luetteloita voidaan tarkistaa, jos uutta tietoa ilmenee.
Lista kalalajeista pohjoismaisilla kielillä, liite 2.


Kuvaile kuinka ravintola noudattaa vaatimuksia. B-luettelossa olevien kalojen
tarjoamiseksi vaaditaan täydellinen jäljitettävyys kalastusalueelle.
Tarkistetaan paikan päällä

O37



Palmuöljy

Ravintola ei saa käyttää palmuöljyä paistoöljyssä.
Todistus yllä olevasta.
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Tarkistetaan paikan päällä.

O38

Geenimuunneltujen elintarvikkeiden käyttökielto (GMO):
Geenimuunneltujen elintarvikkeiden * käyttö tai tarjoaminen on kielletty
Joutsenmerkityssä ravintolassa.
Ravintolassa on oltava menettelytavat, jotka varmistavat että geenimuunneltuja
elintarvikkeita ei osteta.
**Geenimuunnelluilla elintarvikkeilla tarkoitetaan elintarvikkeita, jotka on
kansallisen lainsäädännön mukaan merkitty sisältävän geenimuunneltuja
ainesosia tai geenimuunnelluista organismeista (GMO) valmistettuja ainesosia.
Tällaisia tuotteita ovat tuotteet, joiden raaka-aineena on soijaa, maissia, rapsia
tai sokerijuurikasta.



Käytännöt, joilla varmistetaan, että yritys ei tarjoa elintarvikkeita, jotka on
kansallisen lainsäädännön mukaan merkitty sisältävän geenimuunneltuja
ainesosia tai geenimuunnelluista organismeista (GMO) valmistettuja ainesosia

P6

Ei geenimuunnellun rehun käyttökielto (1 piste)
Ravintola saa pisteitä, jos kaikki perustarvikkeet maito, munat ja liha * ovat peräisin
eläimistä, jotka eivät ole saaneet geenimuunnettua rehua **: 1 piste
** puhtaat lihatuotteet, eivät sisällä jalostettua lihaa, kuten leikkeleitä ja
vastaavia.
**Rehu, joka on kansallisen lainsäädännön mukaan merkitty sisältävän
geenimuunneltuja ainesosia tai geenimuunnelluista organismeista (GMO)
valmistettuja ainesosia.
Vaatimuksen täyttävät:



-

Elintarvikkeet, jotka on merkitty luomumerkillä, Svenskt Sigill, VLOG /
Ohne gentechnik tai vastaavalla

-

Elintarvikkeet valmistajilta, joilla on maanviljelijöiden kanssa sopimus
GMO-vapaan rehun käytöstä

-

Elintarvikkeet maanviljelijöiltä, jotka voivat dokumentoida käyttävänsä
GMO-vapaata rehua

-

Elintarvikkeet maista, joissa ei käytetä geenimuunneltua rehua. Tämä
koskee maitoa, kananmunia ja lihaa Norjasta ja Ruotsista, maitoa Suomesta
ja lampaanlihaa Islannista. Näissä maissa kyseisten tuotteiden tuottajat
ovat tehneet koko maata koskevan päätöksen GMO-vapaan rehun käytöstä.
(Norjassa geenimuunnellun rehun käyttö ei ole sallittua.)

Käytännöt sen varmistamiseksi, että yritys ostaa vain maitoa, lihaa ja
kananmunia, jotka on joko
-

merkitty luomumerkillä, Svenskt Sigill, VLOG / Ohne gentechnik tai
vastaavalla

-

ovat peräisin valmistajilta, joilla on maanviljelijöiden kanssa sopimus GMOvapaan rehun käytöstä

-

ovat peräisin maanviljelijöiltä, jotka voivat dokumentoida laskun tai
lähetysluettelon avulla käyttävänsä GMO-vapaata rehua, tai
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on tuotettu maissa, joissa ei käytetä geenimuunneltua rehua (koskee
maitoa, kananmunia ja lihaa Norjasta ja Ruotsista, maitoa Suomesta ja
lampaanlihaa Islannista.).

9

Kemikaalit

O39

Kemikaalien hankinnat
•

Vastuuhenkilö: Yrityksessä on henkilö, joka on vstuussa kemikaalien hankinnoista.

•

Hankintakäytännöt: Yrityksellä on oltava kemikaalien hankintakäytännöt, joilla
varmistetaa, että yritys käyttää vain hyväksyttyjä kemikaaleja ja annostelulaitteita
luvun "kemikaalien kulutus" mukaisesti. Käytännöissä varmistetaan myös, että yritys
ilmoittaa vastuuhenkilön vaihtumisesta Pohjoismaiseen ympäristömerkintään.



Vastuuhenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero ja työnimike.



Kemikaalien hankintakäytännöt.

O40

Kemikaalitiedot
Luettelo kaikista jatkossa käytettävistä kemikaaleista. Mainitse kemikaalin nimi, valmistaja,
käyttötarkoitus, käyttömäärä ja mahdollinen ympäristömerkki. Tähän voidaan käyttää
liitettä 3.
Käyttöturvallisuustiedotteen ja käyttöohjeiden tulee olla saatavilla kemikaalin
käyttöpaikassa.
Vuosiseuranta: Yrityksen tulee ilmoittaa kaikki hankittavat kemialliset tuotteet, jos
Pohjoismainen ympäristömerkintä pyytää sitä vuosiseurannan yhteydessä.



Luettelo kaikista yrityksen käyttämistä kemikaaleista. Nimi, valmistaja, käyttötarkoitus,
käyttömäärä ja mahdollinen ympäristömerkki. Liitettä 3 tai laskentataulukkoa voidaan
käyttää



Vahvistus siitä, että käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedote (REACHasetuksen EY N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti) ovat saatavilla yrityksessä.
Tarkistetaan paikan päällä.



Vuosiraportti hankituista kemikaaleista, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä
sitä pyytää.

O41

Ympäristömerkityt kemikaalit
100 % yleiseen siivoukseen, astianperuun ja sisäiseen tekstiilien pesuun käytettävistä
tuotteista on oltava ympäristömerkkijä.
Ympäristömerkityt kemikaalit ovat tuotteita, joilla on Joutsenmerkki,
EU-ympäristömerkki tai Bra Miljöval.
Siivous: Vaatimus koskee tuotteita, joita käytetään yleispuhdistukseen
vähintään kaksi kertaa viikossa kaikille lattioille ja pinnoille, esimerkiksi
hotellihuoneissa, konferenssitiloissa, keittiössä, kylpyhuoneessa, WC-tiloissa,
yleisissä tiloissa ja henkilökunnan tiloissa.
Seuraavia ei katsota yleispuhdistusaineiksi: lattioiden käsittelyaineet,
kalkinpoistoaineet, uima-allaskemikaalit, astianpesukoneen ja
kahvinkeittimien/suodattimien puhdistusaineet, viemäriavaajat,
kuparinpuhdistusaineet, kylmähuoneiden puhdistusaineet, ruostumattoman
teräksen kiillotusaineet, uuninpuhdistusaineet, grillinpuhdistusaineet,
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teräspintojen kiillotusaineet, purukumin poistoaineet sekä mattojen ja
sisätekstiilien tahranpoistoaineet.
Astianpesu: Vaatimus koskee kaikkia astianpesukoneissa ja astioiden
käsinpesussa käytettäviä pesuaineita. Vaatimus ei koske liuotusaineita ja
kalkinpoistoaineita.
Tekstiilien pesu yrityksessä: Vaatimus koskee kaikkia pesuaineita (myös
huuhteluaineita), joita käytetään tekstiilien pesuun yrityksessä.


Ympäristömerkityt kemikaalit dokumentoidaan osana vaatimusta O40
Kemikaalitiedot.

O42

Annostelu
Kaikki päivittäiseen yleispuhdistukseen, astianpesuun ja tekstiilien pesuun käytettävät
kemikaalit tulee annostella automaattisesti tai käsin annostelulaitteella.



Kuvaus eri kemikaaleille käytettävistä annostelulaitteista. Liitettä 4 voidaan
käyttää. Dokumentoinnissa voidaan käyttää myös kuvia.
Tarkistetaan paikan päällä. Automaattisen annostelulaitteen tarkastuksen
huoltoraportti tulee esittää tarvittaessa.

P7

Joutsenmerkitty tekstiilien pesu (3 pistettä)
Yritykset, jotka käyttävät Joutsenmerkittyä pesulaa, 3 pistettä.
Pisteiden saamiseksi pääosa yrityksen tekstiileistä tulee pestä Joutsenmerkityssä
pesulassa. Mopit ja siivousliinat voidaan pestä yrityksessä.
Ei-ympäristömerkittyä pesulaa käytettäessä pitää vaatimus O43 täyttää.



Vahvistus sopimuksesta ulkopuolisen Joutsenmerkityn pesulan kanssa.



.Pesulan nimi ja lupanumero.

O43

Vaatimukset yrityksille, jotka käyttävät ei-Joutsenmerkittyä ulkoista pesulaa
•

Peruste: Jos yritys ei voi käyttää Joutsenmerkittyä pesulaa, tämä tulee perustella.

•

Kemikaalit: Pesulassa yrityksen tekstiilien pesuun käytettävien
ympäristömerkittömien kemikaalien tulee täyttää muita kemikaaleja koskeva
vaatimus O44. Kemikaalin valmistajan tulee dokumentoida kohdan O44
kemikaalivaatimukset.

•

Käytäntö: Yrityksellä tulee olla käytäntö Joutsenmerkittyjen pesuloiden
huomioimiseen tarjousvaiheessa.



Perustelut, miksi yritys ei voi käyttää Joutsenmerkittyä pesulaa sekä
käytettävän pesulan nimi.



Luettelo ympäristömerkittömän pesulan yrityksen tekstiilien pesuun
käyttämistä kemikaaleista, nimi ja kemikaalin toimittaja.



Käytäntö, joka osoittaa, että Joutsenmerkityt pesulat huomioidaan
tarjousvaiheessa.

O44

Muut kemikaalit
Yrityksen säännöllisesti käyttämien muiden kemikaalien* tulee täyttää vaaraluokitusta ja
ainesosia koskevat vaatimukset. Vaatimus koskee myös ympäristömerkittömien pesuloiden
käyttämiä tekstiilipesuaineita. (Joutsenmerkittyjen pesuloiden osalta dokumentointi ei ole
välttämätön.)
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*Yrityksen säännöllisesti käyttämiin muihin kemikaaleihin kuuluvat liuottimet,
kalkinpoistoaineet, viemärinavaajat, lattiankäsittelyaineet, lattianhoitoaineet,
desinfiointiaineet, uunin- ja grillinpuhdistusaineet sekä ilmanraikastimet.
Poikkeus: Vaatimus ei koske huoltotöissä käytettäviä puhdistusaineita, kuten
astianpesukoneiden, kahvinkeittimien ja kylmähuoneiden puhdistusaineita,
kuparinpuhdistusaineita, ruostumattoman teräksen kiillotusaineita,
lattianhoitoaineita sekä mattojen ja sisätekstiilien tahranpoistoaineita.
Vaaraluokitus:
Kemikaalit eivät saa olla luokiteltuja alla olevan taulukon mukaisesti. Øvrige kjemikalier skal
ikke være klassifisert i henhold til tabellen under.
Taulukko 13

Kemikaalien luokittelu
CLP-asetus 1272/2008
Vaaraluokka

Vaarakategoria

Vaarakoodi

Vesiympäristölle vaarallinen

Kategoria: akuutti kategoria 1
Kronisk kategoria: krooninen 1-4

H400*, H410*, H411, H412,
H413

Akuutti myrkyllisyys

Kategoria 1-4

H300, H310, H330,
H301, H311, H331,
H302** H312**, H332**

Elinkohtainen myrkyllisyys
(STOT): kerta- ja toistuva
altistuminen

STOT SE kategoria a1-2
STOT SE kategoria 3 (vain spraytuotteet)
STOT RE kategoria 1-2

H370, H371, H372, H373

Vaurioittaa vakavasti
silmiä/silmien ärsytys

Kategoria 1 (vain spraytuotteet)

H318 (vain spraytuotteet***)

Voi olla tappavaa nieltynä ja
joutuessaan hengitysteihin

Kategoria 1

H304

Herkistävyys (hengitystiet, iho)

Kategoria 1/1A/ 1B

H334, H317 tai EUH 208:
«Sisältää (herkistävän aineen
nimi). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion.»****

Syöpää aiheuttava

Kategoria 1A/1B/2

H350, H351

Sukusolujen perimää
vaurioittava

Kategoria 1A/B/2

H340, H341

Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 1A/1B/2

H360, H361, H362

H335 (vain spraytuotteet***)

*Poikkeuksena tuotteet, jotka on luokiteltu ympäristölle haitallisiksi niiden sisältämien
kvaternääristen ammoniumyhdisteiden takia.
**Kaikki ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet voidaan merkitä merkinnällä H302, H312 ja
H332, jos pakkaus on sellainen, että käyttäjä ei joudu kosketuksiin tuotteen kanssa.
Tämä koskee myös tekstiilipesuaineita, joiden luokitus johtuu oksaalihaposta (CAS 144-627) tai peretikkahaposta (CAS 79-21-0). Vaatimus ei koske niitä.
***Suihkepulloissa ja vastaavissa annostelupakkauksissa olevat tuotteet, jotka eivät
muodosta sumupilveä, voidaan merkitä merkinnöillä H335 ja H318.
*** Poikkeuksena ovat tekstiilipesuaineet, jotka luokitellaan merkinnöillä H334, H317 tai
EUH 208 -merkinnällä "Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen
reaktion." entsyymipitoisuuden perusteella. Entsyymien on kuitenkin oltava kapseloituina
tai emulsiossa.
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Aineet, joita kemikaalit ei saa sisältää:
Kemikaalit eivät saa sisältää seuraavia aineita:
•

Klooriorgaaniset yhdisteet ja hypokloriitit
Klooriyhdisteet, joita on viranomaisten käskystä käytettävä esimerkiksi
Norjassa suihkupäiden puhdistamiseen, vapautetaan vaatimuksesta

•

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja/tai alkyylifenyylijohdannaiset
alkylfenolderivat (APD)

•

Lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit (LAS)

•

BHT (butylated hydroxytoluene, CAS 128-37-0)
Poikkeus BHT:lle hajusteissa, kun määrä hajusteessa ≤100 ppm
edellyttäen, että määrä puhdistusaineessa ei ole suurempi kuin 1 ppm.

•

EDTA ja se suolat
Kiinteät saippuatuotteet (kuten saippualastut/saippuahiutaleet voivat
sisältää enintään 0,6 % EDTA:ta ja fosfonaatteja.
Faste såpeprodukter (slik som f.eks. såpespon/sæbespåner/tvålflingor)
kan inngå med et maksimalt sammenlagt innehold på opp til 0,06 %
EDTA og fosfonater.

•

DTPA

•

Nanomateriaalit/-hiukkaset.

•

*** Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011
päivättyä määritelmää (2011/696/EU): ”Nanomateriaalilla tarkoitetaan
luonnollista materiaalia, sivutuotemateriaalia tai valmistettua
materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, agglomeroituneina tai
aggregoituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 %
lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm
tai jonka ulkomitoista yksi tai useampi on 1–100 nm”. Esimerkkejä
tällaisesta materiaalista ovat ZnO, TiO2, SiO2 ja Ag ja laponiitti, jonka
nanosuuruisten hiukkasten pitoisuus on yli 50%. Polymeeriemulsioita ei
lasketa nanomateriaaliksi.
Perfluoratut ja polyfluoratut alkyloidut yhdisteet (PFAS)
Lattianhoitotuotteet on poikkeus vaatimuksesta.

•

Metyylidibromoglutaronitriili (MG)

•

Mikromuovit

•

Mikromuovit määritelllään partikkeleiksi, jotka ovat liukenematonta
makromolekulaarista muovia ja kooltaan pienempiä kuin 5 mm, ja joita
saadaan seuraavilla menetelmillä:
a) Polymerisointi, kuten polyadditio tai polykondensaatio tai vastaava
menetelmä, jossa käytetään monomeerejä tai muita lähtöaineita.
b) Luonnollisten tai synteettisten makromolekyylien kemiallinen muutos.
c) Mikrobinen fermentointi.

•

Nitromyski ja polysykliset myskiyhdisteet

•

Aineet, joiden katsotaan olevan mahdollisia hormonitoimintaa
häiritseviä yhdisteitä kategorioissa 1 tai 2 EU:n raporttien mukaan.
EU:n raportit hormonitoimintaa mahdollisesti häiritsevistä aineista
ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_20
07.pdf (liite L, sivu 238 ja siitä eteenpäin).

•

Aineet, jotka EU on arvioinut olevan PBT- (hitaasti hajoavat,
biokertyvät ja myrkylliset aineet) tai vPvB-aineita (erittäin hitaasti
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hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet) REACH:n liite
XIII mukaan sekä aineet, joita ei ole tutkittu vielä, mutta jotka
täyttävät nämä kriteerit.
•

Kandidaattilistan aineet: http://echa.europa.eu/candidate-list-table

•

Aine luokiteltu CRM:ksi (kategoria 1 ja 2) CLP-asetuksen mukaan.

Vaatimukset koskevat kaikkia tuotteen sisältyviä aineita, mutta ei epäpuhtauksia, jos ei
muuta mainittu tietyssä vaatimuksessa. Sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien
määritelmät alla.
Sisältyvät aineet: kaikki kemiallisen tuotteen aineet, myös raaka-aineiden lisäaineet
(kuten säilöntä- ja stabilointiaineet). Sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineiden
tunnetut hajoamistuotteet (kuten formaldehydi, aryyliamidi ja in-situ-säilöntäaineet).
Epäpuhtaudet: tuotannon ja raaka-ainetuotannon jäämät, joiden pitoisuus valmiissa
tuotteessa on alle 100,0 ppm (0,01000 paino- %, 100 mg/kg).
Yli 1,0 %:n epäpuhtauspitoisuuksia raaka-aineissa pidetään aina sisältyvinä aineina
Esimerkkejä epäpuhtauksista ovat reagenssien jäämät, jäännösmonomeerit,
katalysaattorit, sivutuotteet, aineen puhdistukseen käytetyt kemikaalit (”scavengers”),
tuotantovälineiden puhdistusainejäämät sekä ”carry over” tuotantolinjoista.


Katso vaatimus «Tietoa kemikaaleista».



Liite 3, selvitys valmistajalta mitä kemikaalia käytetään.



Käyttöturvallisuustiedote REACH-asetuksen liitteen II (asetus 1907/2006 / EY)
mukaisesti jokaisesta käytetystä kemikaalista



Jos tuotteessa on merkintä H302, H312, H332 on pakkauksesta toimitettava
kuva tai kuvaus.



Selvitys siitä, että tuotetta luokituksella H318 ja H335 ei käytetä suihkepulloissa
laimennettuna tai laimentamattomana (katso liite 3).

O45

Vedenkäsittely
Vedenpuhdistus yrityksessä ei ole sallittua. Puhdistamisella tarkoitetaan kemikaalien,
biosidien tai ionisoinnin käyttöä, kuten hopea- ja kupari-ionisointia.
Vaatimuksesta voidaan poiketa, jos riippumaton kolmas osapuoli on tehnyt
riskinarvioinnin ja voi dokumentoida vedenkäsittelytarpeen.
Käytettävien kemikaalien tulee täyttää muita kemikaaleja koskeva vaatimus
O44. Hakemukseen on liitettävä käyttöturvallisuustiedote ja liite 3.



Vahvistus siitä, että yritys ei käytä kemikaaleja vedenkäsittelyyn.

Tarvittaessa


Riskinarviointi tai vastaava, josta käy ilmi vedenkäsittelytarve.



Liite 3, selvitys valmistajalta mitä kemikaalia käytetään.



Käyttöturvatiedote jokaisesta käytettävästä kemikaalista liittyen REACHasetuksen (1907/2006/EY) liitteeseen II.
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Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja
palveluiden hankinnat

O46

Ympäristömerkittyjen painotuotteiden, pehmopaperien ja kopiopaperien
hankinta
•

Painotuotteet: 100 % hankituista painotuotteista tulee tilata ympäristömerkitystä
painotalosta. Yrityksellä tulee olla käytännöt ympäristömerkittyjen painotuotteiden
huomioimiseen tilausvaiheessa.

Painotuotteilla tarkoitetaan esimerkiksi asiakkaille tarkoitettua infomateriaalia,
mainoksia, esitteitä sekä yrityksen logolla varustettuja muistivihkoja ja
kirjepaperia. Vaatimus koskee myös ketjuyritysten keskitetysti tilaamia
painotuotteita.
•

Pehmopaperi: 100 % hankituista pehmopereista kuten WC-paperit, talouspaperit,
kuivauspaperit tulee olla ympäristömerkittyjä.

•

Kopiopaperi: 100 % hankituista kopiopapereista on oltava ympäristömerkittyjä.

Ympäristömerkillä tarkoitetaan tässä Joutsenmerkkiä tai EUympäristömerkkiä.



Vahvistus sopimuksesta Joutsenmerkityn painotalon kanssa.



Painolaitoksen nimi ja lupanumero.



Käytännöt tai muu dokumentointi, jossa vahvistetaan Joutsenmerkittyjen
painotuotteiden huomioiminen



Dokumentaatio, että hankitut pehmopaperit ja kopiopaperit ovat
ympäristömerkittyjä.
Tarkistetaan paikan päällä.

P8

Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankinnat
Eri yritykset voivat saavuttaa erilaisia enimmäispisteitä, jotka on määritelty alla
olevassa taulukossa.
Taulukko 14

Enimmäispistemäärät yritystyyppien mukaan

Hotelli (H), ravintola (R) ja kongressikeskus (K)
Yritystyyppi

HRK

HR

HK

RK

H

R

K

Enimmäispistemäärät

13

10

10

10

8

8

6

Yritys saa pisteitä ympäristömerkittyjen tuotteiden ja palveluiden hankinnasta oheisen
taulukon mukaisesti. Pisteiden saamiseksi kaikkien kategorian tuotteiden tulee olla
ympäristömerkittyjä, jos taulukossa ei toisin ilmoiteta.
Ympäristömerkityllä tarkoitetaan, että tuotteella on Joutsenmerkki tai EUympäristömerkki.
Joutsenmerkityt tekstiilipesulat ja niistä saatavat pisteet esitellään
vaatimuksessa P7, kemikaaleja koskevassa luvussa. Tuotteista ja palveluista,
jotka ovat pakollisia kriteereiden muissa vaatimuksissa, ei saa pisteitä tässä
vaatimuksessa.
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Pisteet ympäristömerkityistä tuotteista ja palveluista

Ympäristömerkityt tuotteet ja palvelut

Pisteet

Siivouspalvelut

3

Joutsenmerkitty ravintola (ainoastaan päiväkonferenssit)

3

Kemiallinen pesula

1

Kahvipalvelut

1

Käsipyyherullapalvelu

1

Saippua ja sampoo hotellihuoneissa ja hotellin yleisissä tiloissa

3

Kertakäyttötuotteet

1 per. kategoria (enintään 2 kategoriaa)

Lautasliinat

1 per kategoria/koko (enintään 2 kategoriaa)

Mikrokuituliinat ja -mopit

1

Patterit ja akut

1

Värikasetit

1

Lehtiötaulut

1

Kynät, lehtiötaulutussit, valkotaulutussit ja vastaavat

1

Kynttilät

1 per kategoria (enintään 2 kategoriaa)

Konttorikoneet (PC, tietokoneet, kopiokoneet jne. )

1 per kategoria (enintään 2 kategoriaa)

TV.t

1

Huonekalut

2 per kategoria (enintään 3 kategoriaa)

Lattiat

2

Tekstiilit (lakanat, vuodevaatteet, pyyhkeet, pöytäliinat, lautasliinat)

2 per kategoria (enintään 2 kategoriaa)

Työvaatteet, vähintään yksi henkilöstöluokka

1

Joutsenmerkitty polttoaine yrityksen autoihin

1

Muu

1 per palvelu/kategoria enintään 2 p

Katsaus tuotteiden ja palveluiden hankintoihin, toimittaja ja lupanumero.
Tarkistetaan paikan päällä.
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Yhteispistemäärä

O47

Pakolllisten vaatimusten pisteet

9. syyskuuta 2020

Yrityksen on täytettävä minimipistemäärä alla olevan taulukon yritystyypin mukaan.
Taulukko osoittaa myös, kuinka monta pistettä on mahdollista saavuttaa eri
pistevaatimuksissa.
Taulukko 16

Pisteyhteenveto

Hotellit (H), ravintolat (R) ja kongressikeskukset (K)
Pistevaatimus

HRK

HR

HK

RK

H

P1 Säästötoimenpiteet hotelleille

2

2

2

2

P2 Hiilidioksidilaskenta

2

2

2

2

R

K

P3 Ympäristömerkitty sähkö

1

1

1

P4 Luomuruoka- ja juoma

5

5

5

5

5

1
5

P5 Paikalllisesti tuotettu ruoka ja juoma

2

2

2

2

2

2

P6 Ei geenimanipuloitua rehua

1

1

1

1

1

1

P7 Joutsenmerkitty tekstiilienpesu

3

3

3

3

3

3

3

P8 Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja
palvelujen hankinta

13

10

10

10

8

8

9

Enimmäismäärä pisteitä

29

26

26

21

24

19

12

Minimipistemäärä, pakollinen

10

9

9

7

8

6

4

Yhteispistemäärä



Yhteispistemäärä.

Joutsenmerkin säännöt palveluille
Joutsenmerkittyjen palveluiden yhteydessä on käytettävä Joutsenmerkkilogoa, lupanumeroa
ja ko. tuoteryhmän nimeä.
Alateksti tuoteryhmälle 055 Hotellit, ravintolat ja kongressikeskuset on:
055 Hotellit/Ravintolat/Kongressikeskukset
Lisätietoa Joutsenmerkin säännöistä, maksuista ja logonkäytöstä löytyy osoitteesta:
http://joutsenmerkki.fi/saannot/

Valvonta
Pohjoismainen ympäristömerkintä valvoo, että luvanhaltija täyttää vaatimukset myös luvan
myöntämisen jälkeen, esimerkiksi valvontakäynnillä tai pistokokeella.
Jos osoittautuu, että toiminta ei täytä vaatimuksia, voidaan Joutsenmerkin käyttöoikeus
perua.
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Vinkkejä ruokahävikin vähentämiseksi

”Nudging” tai tuuppaus tarkoittaa sellaisia toimia, joiden tarkoituksena on johtaa
ruokahävikin vähenemiseen ilman, että asiakkaat kiinnittävät siihen huomiota (esimerkiksi
pienempien lautasten käyttö).
Lautashävikkiä voidaan vähentää esimerkiksi tarjoamalla pienempiä annoksia, valinnaisia
lisätuotteita pienempinä annoksina, antamalla asiakkaiden valita, haluavatko he ruoan
kanssa leipää, käyttämällä pienempiä lautasia, tarjoamalla ylijääneen ruoan ottamista
mukaan ja viestimällä aiheesta asiakkaille.
Buffet-tarjoilun hävikkiä voidaan pienentää esimerkiksi vähentämällä buffetin tarjontaa,
pienentämällä tarjoilulautasten kokoa, optimoimalla täyttökäytännöt, käyttämällä painoon
tai määrään perustuvaa hinnoittelua, seuraamalla asiakasmäärää ja pitämällä ruoan
lämpötilan sopivana. Ylijäänyt ruoka voidaan myydä alennettuun hintaan tai muissa
myyntikanavissa. Ruokaa voidaan myös lahjoittaa hyväntekeväisyyteen.
Ruoan valmistuksessa syntyvää hävikkiä voidaan vähentää ruokalistan hyvän suunnittelun ja
raaka-aineiden tehokkaan käytön avulla. Ylijääneen ruoan hyödyntämisessä luovuus on
myös tärkeä tekijä. Tässä tapauksessa on tärkeä noudattaa elintarviketurvallisuutta.3
Varastohävikkiä voidaan estää hyvien hankintakäytäntöjen avulla ja seuraamalla tarkasti,
mitä tuotteita varastossa jo on. Tuotteiden optimaalinen säilytys on myös tärkeää
pakkausten rikkoutumisen sekä hedelmien ja vihannesten kolhiintumisen estämiseksi.
Usein keskitytään siihen, mitä ravintola voi tehdä jätemääränsä vähentämiseksi. Ajattelu
voidaan kääntää myös päinvastaiseksi ja auttaa muita ruokahävikin vähentämisessä
hyödyntämällä tuottajien tai myymälöiden ylijäämäruokaa.

3 Ohjeet ruoan turvalliseen uudelleenkäyttöön ravintolapalvelualalla:
https://www.matvett.no/uploads/documents/Veileder-for-trygg-gjenbruk-av-mat.pdf
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Vaatimus kestävällä tavalla tuotetut kalat ja
äyriäiset – Pohjoismaiset kielet

A: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saa tarjota seuraavia uhanalaisia lajeja:
•
•
•
•

•

Kaikki hailajit hai (fi) alle arter av haj (sv) / haj (dk) / hai (no) / hákarl (is)
Rauskut (fi) / alle arter av rocka (sv) / rokke (dk) / rokke, skate (no) / skata (is)
Sampikalat (fi) / vildfångad stör (sv) / stør (dk) / stør (no) / styrja (is) (Acipenseriformes)
Tonnikala ja eteläntonnikala (fi)/ tunfiskartene blåfenad och sydlig (sv) / blåfinnet og
sydlig tun (dk) /makrellstørje og sørlig blåfinnet tunfisk (no) / túnfiskur (is) (Thunnus
thynnus og Thunnus maccoyii) Syk
Ankerias(fi) / ål (sv) / ål (dk) / ål (no) / áll (is) (Anguilla anguilla)

Poikkeuksena Islanti, jossa saa tarjota perinteisesti Somniosus microcephalus og
rokkearten Dipturus batis / Raja batis.

B: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saa tarjota seuraavia lajeja, jos ne kuuluvat ns.
Punaiseen listaan uhanalaisista lajeista siinä maassa, missa ne on kalastettu. Äärimmäisen
uhanalainen (CR) ja erittäin uhanalainent (EN):
Kalalajit

Maa

Merivaelteiset kannat (fi) / havsöring (sv) / havørred (dk) /
meritaimen, sjøørret (no) / sjóbirtingur (is) (Salmo trutta m.
trutta)

Suomi (EN)

Taimen sisävesissä 67°00’n leveyspiirin eteläpuolella (fi)/
öring i insjövatten söder om latituden 67°00’n (sv) /, ørred
(dk), ørret (no), urriði (is) (Salmo trutta)

Suomi (EN)

Merialueen vaellussiika (fi) /anadromiskt vandringssik (sv) /
sik (dk) / sik (no) / tjarnasíld (is) (Coregonus lavaretus)*

Suomi (EN)

Järvilohi (fi) / insjölax (sv) / (dk) / innsjølaks (no) / lax í
stöðuvötnum (is) (salmo salar m. sebago)*

Suomi (CR)

Nieriä Vuoksen vesistössä (fi) / röding i Vuoksens vattendrag
(sv) / fjeldørred, rødding (dk) / røye (no) / silungur í vatnasviði
Vuoksens (is) (Salvelinus alpinus)*

Suomi (CR)

Harjus Itämeressä (fi) / harr i Östersjön (sv) / stalling (dk) /
harr (no) / harri í Eystrasalti (is) (thymallus thymallus)*

Suomi (CR)

Merikissa (fi) / havskatt (sv) / havkat (dk) / steinbit (no) /
steinbítur (is) (Anarhichas lupus)

Sverige (EN)

Ruijanpallas, pallas (fi) /hälleflundra (sv) / hellefisk,
helleflyndre (dk) kveite (no) / lúða (is) (Hippoglossus
hippoglossus / Reinhardtius hippoglossoides)

Sverige (EN)

Punasimppu, puna-ahven (fi) / kungsfisk, rödfisk, uer (sv) /
rødfisk (dk) / uer (no) / karfi (is) (Sebastes mentella, Sebastes
marinus)

Norge (EN)

Sillikuningas (fi) havsmus, (sv) / havmus (dk), havmus,
havkatt (no) / hámús (is) (Chimaera monstrosa)*

Sverige (EN)

Lestikala (fi) / storfjällig skolest (sv) / skolæst (dk) / skolest
(no) / slétthali (is) (Coryphaenoides rupestris)*

Sverige (CR)

Molva (fi) / långa (sv) / lange (dk) / lange (no) / langa (is)
(Molva molva)*

Sverige (EN)

Lyyraturska (fi) / lyrtorsk (sv) / lubbe, lyssej (dk) / lyr (no) / lýr
(is) (Pollachius pollachius)*

Sverige (CR)

Tylppäpyrstömolva (fi) / birkelånga (sv) / blålange (dk) /
blålange (no) / blálanga (is) (Molva dypterygia)*

Norge (EN)

Dyndsmerling (dk) / (Misgurnus fossilis)*

Danmark (CR)

*Kriteeriversiossa 5.0 olevat uudet lajit.
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C: Joutsenmerkityssä ravintolassa ei saatajota jättikatkarapuja Tropisk reke, dvs. scampi,
tigerräkor, kungsräkor, jätteräkor (sv) / tropisk reje (dk) / tropisk reke (no) / trópísk risarækja
(is) (Penaeus sp., Litopennaeus sp. og Metapenaeus sp. i familien Penaeidae og
Macrobrachium rosenbergii).
A-, B- ja C-listalla olevien lajien sivusaaliita ei saa tarjoilla. MSC-merkittyjä kaloja ja äyriäisiä
saa aina tarjoilla. Myös muita kuin MSC-standardien mukaan merkittyjä kaloja voidaan
tarjoilla, jos Pohjoismainen ympäristömerkintä on hyväksynyt merkinnät. Standardien on
täytettävä Pohjoismaisen ympäristömerkinnän kalan ja äyriäisten raaka-aineiden
kestävyysmerkintävaatimukset.ASC-setifikaatti ei ole hyväksytty.
Jos uutta tietoa tulee, tarkistetaan ei-kestävien raaka-aineiden listaa.



Miten ravintola varmistaa vaatimusten noudattamisen. Jos B-listalta tarjotaan
kalaa, vaaditaan täydellinen jäljitettävyys kalastuspaikkaan.
Tarkistetaan paikan päällä
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Käytettävät kemikaalit

Toiminto/käyttöalue

Kemikaalitoimittaja

Ympäristömerkki ja
lupanumero
(jos
ympäristömerkitty)

Käytön taajuus
Päivittäinen käyttö,
säännöllinen tai
huolto

Annostelulaitteen kuvaus,
automaattinen vai
manuaalinen
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Ei-ympäristömerkittyjen kemikaalien valmistaja

Tuotteen/tuotteiden nimi: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Valmistajan nimi:______________________________________________
Tämä selvitys perustuu niihin tietoihin, jotka meillä on tuotteesta perustuen testeihin ja/tai
raaka-aineiden tuottajien lausuntoihin hakemuksen tekohetkellä. Jos ei kehitystä ja uutta
tietoa ole. Jos uutta tietoa ilmenee, on allekirjoittanut velvollinen toimittamaan päivitetyn
ilmoituksen Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle.
Luokitellaanko pesukemikaalit seuraavilla vaaraluokilla/riskilausekkeilla? (vaatimus O5)
CLP asetus 1272/2008
Vaaraluokka

Vaarakategoria

Vaarakoodi

Vesiympäristölle vaarallinen

Kategoria: akuutti kategoria 1
Kronisk kategoria: krooninen
1-4

H400*, H410*, H411,
H412, H413

Akuutti myrkyllisyys

Kategoria 1-4

H300, H310, H330,
H301, H311, H331,
H302** H312**, H332**

Elinkohtainen myrkyllisyys
(STOT): kerta- ja toistuva
altistuminen

STOT SE kategoria a1-2
STOT SE kategoria 3 (vain
spraytuotteet)
STOT RE kategoria 1-2

H370, H371, H372, H373

Vaurioittaa vakavasti
silmiä/silmien ärsytys

Kategoria 1 (vain
spraytuotteet)

H318 (vain
spraytuotteet***)

Voi olla tappavaa nieltynä ja
joutuessaan hengitysteihin

Kategoria 1

H304

Herkistävyys (hengitystiet,
iho)

Kategoria 1/1A/ 1B

H334, H317 tai EUH 208:
«Sisältää (herkistävän
aineen nimi). Voi
aiheuttaa allergisen
reaktion.»****

Syöpää aiheuttava

Kategoria 1A/1B/2

H350, H351

Sukusolujen perimää
vaurioittava

Kategoria 1A/B/2

H340, H341

Lisääntymiselle vaarallinen

Kategoria 1A/1B/2

H360, H361, H362

Kyllä (rastita)

Ei (rastita)

H335 (vain
spraytuotteet***)

Huomaa, että valmistaja on vastuussa raaka-aineen/tuotteen luokituksesta.

Joutsenmerkin kriteerit hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset

Pohjoismainen ympäristömerkintä

055/5

*Poikkeuksena tuotteet, jotka on luokiteltu ympäristölle haitallisiksi niiden sisältämien kvaternääristen
ammoniumyhdisteiden takia.
**Kaikki ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet voidaan merkitä merkinnällä H302, H312 ja H332, jos
pakkaus on sellainen, että käyttäjä ei joudu kosketuksiin tuotteen kanssa.
Tämä koskee myös tekstiilipesuaineita, joiden luokitus johtuu oksaalihaposta (CAS 144-62-7) tai
peretikkahaposta (CAS 79-21-0). Vaatimus ei koske niitä.
***Suihkepulloissa ja vastaavissa annostelupakkauksissa olevat tuotteet, jotka eivät muodosta
sumupilveä, voidaan merkitä merkinnöillä H335 ja H318.

*** Poikkeuksena ovat tekstiilipesuaineet, jotka luokitellaan merkinnöillä H334, H317 tai
EUH 208 -merkinnällä "Sisältää (herkistävän aineen nimi). Voi aiheuttaa allergisen reaktion."
entsyymipitoisuuden perusteella. Entsyymien on kuitenkin oltava kapseloituina tai
emulsiossa

Sisältävätkö pesukemikaalit seuraavia aineita? (vaatimus 044) :

Kyllä (rastita)

Ei (rastita)

Klooriorgaaniset yhdisteet* ja hypokloriitit
Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja/tai alkyylifenyylijohdannaiset (APD)
Lineaariset alkyylibentseenisulfonaatit (LAS)
BHT (butylated hydroxytoluene, CAS 128-37-0)
EDTA** ja sen suolat
DTPA
Nanomateriaalit/-hiukkaset***
Perfluoratut ja polyfluoratut alkyloidut yhdisteet (PFAS)****
Metyylidibromoglutaronitriili (MG)
Mikromuovit
Optiset valkaisuaineet
Nitromyski ja polysykliset myskiyhdisteet
Aineet, jotka kuuluvat EU:n virallisten luetteloiden mahdollisesti hormonitoimintaa
häiritsevien aineiden luokkaan 1 tai 2 ja joiden hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia
tutkitaan tarkemmin. Luettelo on kokonaisuudessaan osoitteessa
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf (liite L,
sivu 238 ja eteenpäin)
Aineet, jotka EU on määritellyt PBT-(hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset) tai vPvB aineiksi (erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät) REACH -asetuksen
liitteen XIII mukaisesti.
Kandidaattilistan aineet: http://echa.europa.eu/candidate-list-table
Aine luokiteltu CMR:ksi, (kategoriat 1 ja 2) CLP:n mukaan
Stoff som klassifiseres som CMR (kategori 1 og 2) i henhold til CLP
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* Klooriyhdisteet, joita on viranomaisten käskystä käytettävä esimerkiksi Norjassa
suihkupäiden puhdistamiseen, on poikkeuksena vaatimuksesta
**Kiinteät saippuatFaste såpeprodukter (slik som f.eks. såpespon/sæbespåner/tvålflingor)
kan inngå med et maksimalt sammenlagt innehold på opp til 0,06 % EDTA og fosfonater.
*** Nanomateriaalien määritelmä noudattaa EU-komission 18.10.2011 päivättyä
määritelmää
(2011/696/EU): ”Nanomateriaalilla tarkoitetaan luonnollista materiaalia,
sivutuotemateriaalia tai valmistettua materiaalia, joka sisältää hiukkasia joko vapaina,
agglomeroituneina tai aggregoituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 %
lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm tai jonka
ulkomitoista yksi tai useampi on 1–100 nm”. Esimerkkejä tällaisesta materiaalista ovat
ZnO, TiO2, SiO2 ja Ag ja laponiitti, jonka nanosuuruisten hiukkasten pitoisuus on yli
50%. Polymeeriemulsioita ei lasketa nanomateriaaliksi.
****Lattianhoitotuotteet ovat poikkeus. Grunnpolish, gulvpolish og gulvvoks er unntatt.

Vaatimukset koskevat kaikkia tuotteen sisältyviä aineita, mutta ei epäpuhtauksia, jos ei
muuta mainittu tietyssä vaatimuksessa. Sisältyvien aineiden ja epäpuhtauksien
määritelmät alla.
Sisältyvät aineet: kaikki kemiallisen tuotteen aineet, myös raaka-aineiden lisäaineet
(kuten säilöntä- ja stabilointiaineet). Sisältyviksi aineiksi katsotaan myös aineiden
tunnetut hajoamistuotteet (kuten formaldehydi, aryyliamidi ja in-situ-säilöntäaineet).
Epäpuhtaudet: tuotannon ja raaka-ainetuotannon jäämät, joiden pitoisuus valmiissa
tuotteessa on alle 100,0 ppm (0,01000 paino- %, 100 mg/kg).
Yli 1,0 %:n epäpuhtauspitoisuuksia raaka-aineissa pidetään aina sisältyvinä aineina
Esimerkkejä epäpuhtauksista ovat reagenssien jäämät, jäännösmonomeerit,
katalysaattorit, sivutuotteet, aineen puhdistukseen käytetyt kemikaalit (”scavengers”),
tuotantovälineiden puhdistusainejäämät sekä ”carry over” tuotantolinjoista.

Paikka ja päiväys

Yritys

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilön allekirjoitus

Puhelin

Sähköposti

Joutsenmerkin kriteerit hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset

Pohjoismainen ympäristömerkintä

Liite 5

055/5

Ilmastovyöhykkeet

Joutsenmerkin kriteerit hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset

