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Mikä on Joutsenmerkitty rakennus?
Joutsenmerkitty rakennus on hyvä vaihtoehto sekä ympäristölle että
rakennuksessa asuville. Rakennus täyttää tiukat pakolliset vaatimukset
rakennuksen koko elinkaarelle, mukaan lukien materiaalien louhinnan ja
tuotannon, rakennusprosessin, käyttövaiheen kuten myös jäte- ja kierrätysvaiheen.
Vaatimukset auttavat edistämään kiertotaloutta, vähentämään ilmastovaikutusta,
säästämään resursseja sekä suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Vaatimukset
myös edistävät rakennusten korkeata laatua ja hyvää sisäilmastoa.
Joutsenmerkitty rakennus:
•

Sille on tehty arviointi vähähiilisyydestä ja se täyttää vaatimukset
suurimman ilmastovaikutuksen aiheuttamien materiaalien (esim.
sementti, teräs ja alumiini) valmistuksen ilmastojalanjäljen
pienentämiseksi.

•

Sen energiantarve on alhainen ja se on vähintään 10 % parempi kuin
"lähes nollaenergiarakennukset" (NZEB).*

•

Hyvä sisäilmasto siinä saavutetaan täyttämällä tiukat vaatimukset
kosteudenhallinnalle, päivänvalolle, akustiikalle ja haitallisten aineiden
päästöjen minimoimisella.

•

Täyttää tiukat vaatimukset terveydelle ja ympäristölle haitallisille
aineille. Tämä koskee kaikkea maaleista ja tiivistysaineista eristeisiin,
höyrysulkuihin ja lattioihin.

•

Edistää kiertotaloutta lisäämällä uudelleenkäytettyjen
rakennustuotteiden ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden
kysyntää. Materiaaliloki varmistaa rakennusosien jäljitettävyyden. Se
myös edistää tuottajien takaisinottojärjestelmiä ja täyttää tiukat
standardit rakennusjätteen lajittelulle.

•

Auttaa suojelemaan ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta
rakennuspaikalla ja täyttää tiukat vaatimukset kestävästi hoidetuista
metsistä peräisin olevalle sertifioidulle rakennuspuulle.

•

Korkea laatu, jonka takaa rakennusprosessin ja lopullisen rakennuksen
valvonta. Tämä minimoi rakennusvirheiden, kuten kosteusvaurioiden,
riskin.

•

Täyttää EU taksonomian uudisrakennuksia koskevat tekniset
arviointikriteerit.

* Poikkeuksena Islanti, joka ei ole implementoinut direktiiviä 2010/31/EU.
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Miksi valita Joutsenmerkki?
•

Luvanhaltija saa käyttää Joutsenmerkkiä markkinoinnissa.
Joutsenmerkki on erittäin tunnettu ja arvostettu Pohjoismaissa.

•

Joutsenmerkki on yksinkertainen tapa viestiä asiakkaille yrityksen
ympäristötyöstä ja sitoutumisesta ympäristöasioiden hoitoon.

•

Joutsenmerkki selventää tärkeimmät ympäristövaikutukset ja näyttää
siten, kuinka yritys voi vähentää päästöjä, vähentää resurssien
kulutustaan ja parantaa jätehuoltoaan.

•

Ympäristön huomioon ottavat toimet antavat yritykselle hyvät valmiudet
viranomaisten tuleviin ympäristövaatimuksiin.

•

Joutsenmerkin voidaan katsoa olevan suunnannäyttäjä yrityksen
ympäristötyölle.

•

Joutsenmerkki kattaa ympäristöasioiden lisäksi myös laatuvaatimukset,
sillä ympäristö ja laatu kulkevat usein käsi kädessä. Tämä tarkoittaa, että
Joutsenmerkkilupa voidaan myös nähdä merkkinä laadusta.

Mitä voidaan Joutsenmerkitä?
Seuraavat rakennustyypit voidaan Joutsenmerkitä uudisrakennuksia koskevien
kriteerien mukaisesti. Kaikki rakennustyypit voivat olla itsenäisiä tai ne voidaan
rakentaa olemassa olevien rakennusten laajennukseksi.
Rakennuksessa olevat alueet, kuten kahvilat, ravintolat, kaupat,
kuntosalit/kuntokeskukset, elintarvikemyymälät jne., ovat vapautettuja
vaatimuksista eivätkä kuulu lupaan.
1. Rakennukset, jotka luokittuvat asuinrakennuksiksi, mukaan lukien
opiskelija-asuntolat, senioritalot/palvelutalot sekä palvelukodit, jotka ovat
tarkoitettu fyysisesti ja/tai psyykkisesti toimintarajoitteisille henkilöille.
2. Opetusrakennukset, mukaan lukien varhaiskasvatuksen rakennukset,
peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut.
Liikunta- ja urheiluhalleja, jotka rakennetaan samaan projektiin
opetusrakennuksen kanssa, koskee seuraava:
a) Liikunta- ja urheiluhallit, jotka ovat osa opetusrakennusta, täytyy sisällyttää
lupaan ja niiden tulee täyttää vaatimukset.
b) Liikunta- ja urheiluhallit, jotka ovat erillisiä rakennuksia opetusrakennukseen
nähden, voidaan sisällyttää lupaan ja tällöin niiden tulee täyttää vaatimukset.

3. Toimistorakennukset. Kaikkien seuraavien toimistorakennuksen tilojen
tulee sisältyä luvan piiriin ja täyttää vaatimukset: kaikki erityyppiset
työskentelytilat ja työhuoneet, yhteiset kokoustilat sekä sisäisessä
käytössä olevat konferenssitilat, kuntosalit, pukuhuoneet ja vastaavat.
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4. Tilapäiset rakennukset, jotka luokittuvat asuinrakennuksiksi,
toimistorakennuksiksi tai opetusrakennuksiksi, esimerkiksi moduulit.
5. Loma-asunnot ja mökit edellyttäen, että rakennuksen rakentamiseen on
oltava rakennuslupa, rakennus on lämmitetty ja siinä on paikallisten
määräysten mukainen juokseva vesi ja viemäröinti sekä rakennus täyttää
rakennustyypilleen energiavaatimuksen O4. Pienemmille rakennuksille ei
hyväksytä kansallisia poikkeuksia.
Seuraavia rakennuksia ei voida merkitä:
• Pysyvät lisärakennukset, kuten autotallit, jätevarastot,
polkupyörävarastot ja vajat, jotka rakennetaan erillisinä projekteina.
•

Erilliset opetusrakennukset, joissa on ensisijaisesti laboratorioita,
työpajoja ja vastaavia.

•

Luisteluhallit, yleiset ja yksityiset uima-altaat.

•

Liikunta- ja urheiluhallit, jotka rakennetaan erillisinä projekteina.

•

Sairaalat, hoivakodit ja muut hoivalaitokset, joita ei käytetä vakinaisina
asuinrakennuksina tai jotka eivät kansallisissa rakentamismääräyksissä
luokitu asuinrakennuksiksi.

•

Hotellit ja konferenssikeskukset. Hotellit ja konferenssipalvelut voidaan
Joutsenmerkitä kriteerien "Hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset"
mukaisesti.

•

Tehdasrakennukset.

Kuka voi olla luvanhaltija?
Seuraavat voivat olla luvanhaltijoita uudisrakennusten tuoteryhmässä:
•

Urakoitsija

•

Rakennuttaja

•

Kiinteistönomistaja

•

Pientalovalmistaja

Arkkitehdit, tekniset konsultit tai muut osapuolet voivat olla luvanhaltijoita
ainoastaan, jos he voivat ottaa täyden vastuun kaikista vaatimuksista.
Perusluvan haltija voi olla mikä tahansa edellä mainituista mahdollisista
luvanhaltijoista, jos perusluvan haltija on vastuussa kaikkien vaatimusten lisäksi
myös kaikista sisäisistä laatumenettelyistä.
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Joutsenmerkin hakeminen
Hakeminen ja maksut
Tietoa hakemusprosessista, eri lupatyypeistä (peruslupa ja projektikohtainen lupa)
ja maksuista tämän tuoteryhmän osalta saa Joutsenmerkkiorganisaatioiden
kansallisilta kotisivuilta, katso osoitteet sivulta 3.
Mitä vaaditaan?
Hakemuksen tulee sisältää hakulomake/verkkolomake ja dokumentaatio, joka
osoittaa, että kaikki asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät. Dokumentaatiota
toimitetaan koko suunnittelu- ja rakentamisprosessin ajan.
Uudisrakennuksia koskevat kriteerit sisältävät yhdistelmän pakollisia
vaatimuksia ja pistevaatimuksia. Kirjain "O" tarkoittaa pakollista vaatimusta, kun
taas kirjain "P" tarkoittaa pistevaatimusta. Kustakin pistevaatimuksesta saatavat
pisteet lasketaan yhteen, jotta varmistutaan, että rakennustyypin
vähimmäispistemäärä saavutetaan.
Vaatimustekstissä kuvataan myös, kuinka hakijan on osoitettava kunkin
vaatimuksen täyttyminen. Tätä kuvataan seuraavalla kuvakkeella:
Toimita dokumentaatio hakemuksen mukana



Jotta rakennus voi saada Joutsenmerkin, niin seuraavien on täytyttävä:
•

Kaikkien pakollisten vaatimusten tulee täyttyä.

•

Vähimmäispistemäärä vaatimuksen O2 mukaan tulee saavuttaa.

•

Pohjoismainen Ympäristömerkintä suorittaa tarkastuskäynnin
rakennuspaikalla.

Kaikki Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle toimitetut tiedot käsitellään
luottamuksellisesti. Tuotteiden toimittajat voivat toimittaa dokumentaatiota
suoraan Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle, ja myös nämä tiedot käsitellään
luottamuksellisesti.
Lupatyypit
Rakennushankkeesta riippuen voidaan hakea kolmea erilaista lupatyyppiä.
Käsitteet kuvataan seuraavassa:
Projektikohtainen lupa
Voimassa yhdelle rakennusprojektille. Tätä lupaa voidaan myöhemmin laajentaa
laajennushakemuksella koskemaan lisärakennuksia. Laajennus arvioidaan
samalla tavalla kuin ensimmäinen hakemus, eli kaikki vaatimukset on
dokumentoitava. Rakennusta voidaan markkinoida Joutsenmerkittynä, kun lupa
tai laajennushakemus on hyväksytty.
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Peruslupa
Luvanhakijan rutiinien, sopimusten, hankintaorganisaation jne. perusteella
tehtävä rutiinivaatimusten tarkastaminen. Mukaan voidaan sisällyttää muitakin
kuin rutiinivaatimuksia edellyttäen, että hakijalla on organisaatiorakenne, jolla
varmennetaan vaatimusten täyttymisen. Hakija valmistelee dokumentaatiopohjat
ja laatii organisatoriset rutiinit varmistaakseen, että kaikki vaatimukset täyttyvät
rakennusprojekteissa. Tarkastettuja vaatimuksia ei arvioida jokaisessa
peruslupaan liittyvässä hankehakemuksessa, vaan niistä otetaan pistokokeita.
Kussakin projektissa tarkistetaan projektikohtaisten vaatimusten dokumentaatio.
Peruslupaa voi käyttää Joutsenmerkin markkinointiin. Tarkastettujen
vaatimusten laajuus määritellään hakijan ja Pohjoismaisen Joutsenmerkin
vuoropuhelussa.
Peruslupa sarjatuotantoon
Laajempi peruslisenssi, sopii sarjatuotantoon. Rakennustyyppi/malli voidaan
markkinoida Joutsenmerkittynä jo ennen sen valmistumista.
Lisätietoja sertifiointiprosessista saat ottamalla yhteyttä kansalliseen
Joutsenmerkkiorganisaatioon.
Luvan voimassaoloaika
Joutsenmerkki on voimassa edellyttäen, että kriteerien vaatimukset täyttyvät
kriteerien umpeutumiseen asti. Kriteerien voimassaoloaikaa voidaan pidentää tai
muuttaa, jolloin lupaa pidennetään automaattisesti ja siitä tiedotetaan
luvanhaltijaa. Rakennus on ympäristömerkitty tietyn kriteerisukupolven mukaan
Uusitut kriteerit julkaistaan vähintään vuotta ennen nykyisten kriteerien
voimassaolon päättymistä. Tämän jälkeen luvanhaltijalle tarjotaan mahdollisuus
uusia lupansa.
Tarkastus paikan päällä ja muut valvontatoimenpiteet
Joutsenmerkki tekee hakemuksen käsittelyn yhteydessä tarkastuskäynnin paikan
päällä varmistaakseen vaatimusten noudattamisen. Tällaista tarkastusta varten
on oltava saatavilla laskelmissa käytetyt tiedot, alkuperäiset kopiot toimitetuista
todistuksista, testitulokset, ostotilastot ja vastaavat hakemusta tukevat
dokumentit.
Pohjoismainen Ympäristömerkintä voi edellyttää tiettyjen parametrien mittauksia
varmistaakseen kansallisen lainsäädännön ja/tai näissä kriteereissä määriteltyjen
vaatimusten noudattamisen. Jos asiaa koskeva vaatimus ei täyty, hakijan on
maksettava testaus ja suoritettava korjaavat toimenpiteet.
Lisätiedot
Ympäristömerkintä antaa mielellään lisätietoja, katso yhteystiedot sivulta 3.
Lisätietoa ja apua hakemiseen löytyy kunkin maan
Ympäristömerkintäorganisaation kotisivuilta.
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Mitä vaatimukset koskevat?

Rakennukset, lisärakennukset ja ulkoalueet
Joutsenmerkityn rakennuksen ja sen pysyvien lisärakennusten tulee täyttää
kaikki vaatimukset. Tähän sisältyy myös asukkaiden yhteistilat (esim.
rakennuksessa olevat kuntosalit ja harrastushuoneet). Lisärakennuksia ovat
jätevarastot, polkupyörävarastot, autotallit (sekä erillisenä rakennuksena olevat
että rakennuksen yhteydessä olevat) ja vastaavat rakennukset.
Kaupalliset tilat, kuten myymälätilat, kampaamot jne., eivät kuulu vaatimusten
piiriin. Katso kohta ”Mitä voidaan Joutsenmerkitä?”.
Rakennusprojektiin sisältyviä ulkoalueita koskee niitä koskevat vaatimukset.
Materiaalivaatimusten yleinen laajuus
• Vaatimukset kattavat kaikki materiaalit ja tuotteet, jotka sisältyvät
Joutsenmerkittyyn rakennukseen ja projektiin kuuluviin
lisärakennuksiin.
•

Rakennusprojektiin kuuluvien ulkoalueiden materiaalit kuuluvat
vaatimusten piiriin. Näihin sisältyvät tuotteet ja rakennusmateriaalit,
kuten terassit, aidat, pergolat, kiinteästi asennetut ulkokalusteet,
leikkipaikka- ja puistovarusteet ja vastaavat tuotteet.

•

Materiaalivaatimukset koskevat kaikkia kapillaarikerroksen yläpuolella
olevia rakenteita. Tämä sisältää materiaalit, joita käytetään pohjalaatan
eristämiseen (pohjalaatan ylä- tai alapuolella) ja mahdollisen radonsulun
riippumatta siitä mihin se on sijoitettu.

•

Rakennukselle vedettävät asennukset eivät kuulu vaatimusten piiriin.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sähkökaapelit
pääkytkinkeskukseen asti eivät sisälly vaatimuksiin, eivätkä
viemäriputket ennen kuin ne tulevat rakennukseen pohjalaatan kautta.

•

Vaatimukset eivät koske pohjalaatan alle tai rakennustyömaalla maahan
asennettuja putkia, kuten salaojaputkia kapillaarikerroksessa.

•

Rakennusprojektiin sisältyvät kiinteästi asennetut kalusteet sekä
irtonaiset kalusteet (esim. vaatekaapit ja lokerot).

Vaatimuksiin kuulumattomat alueet, materiaalit ja tuotteet
Seuraaviin ei sovelleta mitään vaatimuksia:
•

Tekniset tilat.

•

Hissit.

•

Veden, ilmanvaihdon ja lämmityksen asennus-/ohjausyksiköt.

•

Merkintämaalit, irrotettavat merkintäteipit, voiteluaineet kaapeleille ja
putkille sekä puhdistusaineet.

•

Tiivistysvaahdot, muottiöljyt jne, joita käytetään valumuottien
tiivistämiseen tai voitelemiseen.
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•

Korjausmaali, jota käytetään esim. keittiökoneiden ja kalusteiden
pintavaurioiden korjaamiseksi.

•

Ruostesuojamaali kaiteiden ja palkkien kunnostamiseen hitsauksen ja
ruuvinreikien porauksen tai vastaavan työn jälkeen.

•

Rakennuskalusteet (esim. lukot, kahvat, reikälevyt ja saranat).

•

Naulat, ruuvit, mutterit, pultit, prikat ja muut vastaavat
kiinnitystarvikkeet.

•

Muovituotteet, kuten asennuspalat, väliosat,
pohjalaattavälikkeet/raudoituskorokkeet, putkikaaret, muhviputket, kojeja jakorasiat, kodinkoneiden tulo- ja poistoletkut ja vastaavat tuotteet.

Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän on hyväksyttävä muut kuin yllä olevat
poikkeukset.
Tehdasvalmistus
Kun jokin, joka normaalisti olisi rakennettu paikan päällä, hankitaan
tehdasvalmisteisena, sovelletaan samoja kemikaali- ja materiaalivaatimuksia.
Tämä sisältää esimerkiksi:
•

Tehdasvalmisteiset kylpyhuonemoduulit.

•

Sandwich -elementit ja muut moduulit seinille, lattioille, katoille tai
vastaaville.

•

Pohjamaalatut ja viimeistelypinnoitetut puupaneelit ja -katot (sisä- ja
ulkokäytön tuotteet).

•

Betonielementit (joihin sisällytetty rakennustuotteita ja pintakäsittely)

Esimerkkejä, joissa kemiallisia vaatimuksia ei sovelleta, mutta
materiaalivaatimukset ovat edelleen voimassa:
•

Valmiiksi maalatut ikkunat, ovet ja sisustustuotteet (listat, keittiö- ja
kylpyhuonekalusteet)

•

Pintakäsitelty teräs

Tehdasvalmistuksessa käytettäviin kaksikomponenttisiin tuotteisiin sovelletaan
seuraavaa: osakomponenttien on täytettävä kemialliset vaatimukset tai
vaihtoehtoisesti kovettuneen kaksikomponenttisen tuotteen on täytettävä
kemialliset vaatimukset.
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EU-taksonomian noudattaminen

Uudisrakennuksia koskevien kriteerien pakolliset vaatimukset yhdessä kansallisen
lainsäädännön kanssa kattavat EU-taksonomiassa uudisrakennuksia koskevat
tekniset arviointikriteerit ja ”ei merkittävää haittaa” -vaatimukset (Do-NoSignificant-Harm, DNSH).
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän laatiman sisäisen arvioinnin mukaan tekniset
arviointikriteerit katetaan seuraavilla vaatimuksilla:
Tekninen arviointikriteeri

Uudisrakennusten kriteereissä oleva olennainen vaatimus

#1: Primäärienergian tarve

O3: Rakennuksen energiankäyttö

#2: Ilmatiiviys

O44: Ilmatiiveys
O48: Urakoitsija omavalvontajärjestelmä

#3: GWP-laskenta

O7: Rakennuksen ilmastovakuutus

Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän laatiman sisäisen arvioinnin mukaan Ei
merkittävää haittaa -vaatimukset katetaan seuraavilla vaatimuksilla:
Ei merkittävää haittaa -vaatimus
(DNSH)

Uudisrakennusten kriteereissä oleva olennainen vaatimus

#2: Ilmastonmuutokseen
sopeutuminen

Katsotaan kuuluvan kansallisen lainsäädännön piiriin Pohjoismaissa

#3: Veden ja merellisten
resurssien kestävä käyttö ja
suojelu

O6: Vettä säästävät saniteettikalusteet

#4: Siirtymä kiertotalouteen

O12: Rakennusjätteen hallinta
O17: Suunnittelu purkamista ja mukautettavuutta varten (DfD/A)

#5: Saasteiden ehkäisy ja
kontrollointi

Näiden kriteerien osio 6 säätelee rakennustuotteiden kemiallisten
aineosia keskeisimpiä parametreja.
Huomautus: Pohjoismainen Ympäristömerkintä käy vuoropuhelua
Euroopan komission kanssa selventääkseen formaldehydiä ja
karsinogeenisten aineosia koskevia vaatimuksia, koska testimenetelmät
ja mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia dokumentointimenetelmiä
(tuottajien vakuutus sisällöstä) ovat tällä hetkellä epäselviä.
Saastuneiden alueiden käsittelyn, melun, pölyn ja epäpuhtauspäästöjen
katsotaan kuuluvan paikallisen lainsäädännön piiriin kaikissa
Pohjoismaissa.

#6: Luonnon monimuotoisuuden
ja ekosysteemien suojelu ja
ennallistaminen

O36: Ekologiaraportti.
Huomautus: Pohjoismainen ympäristömerkintä asettaa
vaatimustenmukaisuuden arviointia koskevan vaatimuksen vain osalle
a) ”peltomaa” ja osalle c) ”metsä”. Kansallinen lainsäädäntö kattaa EU
taksonomian osan b).

Ota yhteyttä Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän kansallisiin organisaatioihin
saadaksesi lisätietoja.
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3

Yleiset vaatimukset

O1

Rakennuksen yleiskuvaus

12. tammikuuta 2022

Rakennuksesta ja sen välittömästä ympäristöstä on annettava kuvaus, mukaan
lukien seuraavat tiedot:
•

Asemapiirros, pohjapiirros ja julkisivupiirustukset.

•

Rakennustyyppi/tyypit ja rakennusten lukumäärä. Rakennustyömaalla
mahdollisesti olevat rakennukset, jotka eivät sisälly hakemukseen.

•

Kerrosten lukumäärä, neliöiden määrä (Suomi: lämmitetty nettoala).

•

Rakennuksessa sijaitsevat kaupalliset tilat tai muut lisätoiminnot
(ruokala, kuntosali jne.).

•

Järjestelmä, jolla varmistetaan, että toimistorakennuksissa on vähintään
yksilöllinen sähkömittaus jokaista vuokrattavaa yksikköä tai kerrosta
kohti.

•

Runko/kantava rakenne, julkisivu, katto, perustus, lämmitysjärjestelmä
ja ilmanvaihtojärjestelmä.

•

Huoneistojen määrä. Toimistot ja opetusrakennukset: rakennuksen
suunniteltu käyttäjämäärä.

•

Mahdolliset lisärakennukset, kuten autotallit, varastotilat,
polkupyörävarastot, jätteenlajitteluasemat jne.

•

Ulkotilat: pihasuunnitelma ja materiaalit.

•

Vaihtoehdot erilaisille pohjaratkaisuille, materiaaleille tai kalusteille.



Asemapiirros, pohjapiirros ja julkisivupiirustukset.



Dokumentoitu kuvaus edellä mainituista. Liitettä 1 tai vastaavaa
dokumentaatiota voidaan käyttää.

O2

Saavutetut pisteet
Projektien tulee täyttää vähimmäisvaatimus kokonaispistemäärälle taulukon 1
mukaisesti. Taulukossa 2 on yhteenveto kaikista pistevaatimuksista sekä
vähimmäismäärä pisteille, jotka on saavutettava ympäristömerkityistä tuotteista.
Taulukko 1. Kokonaispistemäärä, joka on vähintään saavutettava.
Rakennustyyppi

DK / NO / SE

FI

IS

Pientalot

28

26

25

Kerrostalot

25

23

22

Senioritalot ja palvelutalot

25

23

22

Toimistot

25

23

22

Opetusrakennukset

24

22

21
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Taulukko 2. Yhteenveto kaikista pistevaatimuksista sekä vähimmäismäärä pisteille, jotka
vaaditaan ympäristömerkityille rakennustuotteille.
Alue

Alueen vaatimukset

Energia ja ilmasto

P1 Paremman energialuokan kodinkoneet (3p)
P2 Energiatehokkaat saniteettikalusteet ja teknologiat (2p)
P3 Energiankulutuksen ja kulutushuippujen hallinta (2p)
P4 Paikalliset energialähteet ja energian talteenotto (4p)
P5 Hiilijalanjälkilaskelman laadunvarmistus (2p)
P6 Rakennustyömaan koneet (3p)
P7 Polkupyöräliikenne (2p)

Resurssitehokkuus ja
kiertotalous

P8 Rakennusjätteen vähentäminen (5p)
P9 Takaisinottojärjestelmät (2p)
P10 Uudelleenkäytetyt rakennusmateriaalit (5p)
P11 Uusiutuvista tai kierrätetyistä lähteistä peräisin olevat
eristysmateriaalit (3p)
P12 Uusiutuvasta materiaalista valmistettu runko, julkisivu tai
sisäseinät (3p)

Ympäristömerkityt
tuotteet

P13 Ympäristömerkityt tuotteet (14p)
DK/SE/NO: Vähintään 8 pistettä
FI: Vähintään 6 pistettä
IS: Vähintään 5 pistettä

Luonnon
monimuotoisuus

P14 Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja suojelu (6p)

Sisäilmasto

P15 Akustiikan laadunvarmistus (1p)
P16 Päivänvalokokemuksen optimointi (3p)
P17 Aurinkovarjostus ja energiatehokkaat jäähdytystekniikat (2p)

Innovaatiot ja vihreät
aloitteet

P18 Innovaatiot ja vihreät aloitteet (4p)

Saatavilla olevat pisteet
yhteensä

66



Yhteenveto pisteistä, jotka luvanhakija saavuttaa, liitettä 2 voidaan käyttää.
Kullekin pistevaatimukselle tarvittava dokumentaatio on kuvattu kyseisessä
pistevaatimuksessa.

4

Energia ja ilmasto

4.1

Energia

O3

Rakennuksen energiankäyttö
Suomi:

Asuinrakennukset: Energialuokka A, Ympäristöministeriön asetus uuden
rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017.
Opetusrakennukset*: 20% parempi kuin asetuksen raja-arvo 100 kWh/m2 eli
energialuokan on oltava ≤ 80 kWh/m2
Toimistorakennukset: Energialuokka A, Ympäristöministeriön asetus uuden
rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017.
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* Sama vaatimus koskee liikunta- ja urheiluhalleja, mikäli ne sisältyvät lupaan (ja
mikäli niiden energialaskelma laaditaan erikseen).
Energiaselvitys laaditaan kansallisten määräysten mukaisesti, katso liite 3.
Kansallisten viranomaisten asettamat siirtymäajat koskevat myös Pohjoismaisen
Ympäristömerkinnän energiavaatimusten täyttymistä. Jos kriteerien
voimassaoloaikana rakennuksen energiankäytölle otetaan käyttöön uusia
kansallisia määräyksiä ja raja-arvoja, Pohjoismainen Ympäristömerkintä tekee
arvioinnin energiavaatimukselle ja voi muuttaa vaatimusta, mukaan lukien
prosenttiosuutta, suhteessa uusiin määräyksiin. Muutos tehdään kansallisen
lausuntokierroksen jälkeen.
Olemassa olevien rakennusten laajennuksissa on laajennuksen täytettävä
energiavaatimus. Laajennusosalle tulee tehdä energialaskelma ja sen tulee täyttää
uudisrakennusten kriteerien energiavaatimus.


Energialaskelma kansallisen lainsäädännön mukaan (katso tarkemmin liiteestä
3). Jos energiankulutus vaihtelee eri rakennuksissa, on eriteltävä, että jokainen
hakemukseen kuuluva rakennus täyttää vaatimukset. Vaihtoehtoisesti
vaatimukset on täytettävä rakennuksessa, jossa on suurin energiankulutus.

O4

Valaistuksen tarveohjaus
Ulkovalaistus
Kaikella ulkovalaistuksella tulee olla automaattinen tarveohjaus, joka perustuu
päivänvaloon ja läsnäoloon. Valaistuksen ohjaus on kytkettävä valaisimeen eikä
vain valonlähteeseen. Tämä koskee kaikkien yhteiskäyttötilojen valaistusta,
mukaan lukien yhteiset pihat, yhteiset kattoterassit ja leikkikentät sekä
julkisivuvalaistusta.
Valaistuksen sammuttamisen sijaan voidaan turvallisuussyistä hyväksyä
himmennys alhaiselle tasolle suhteessa päivänvaloon.
Sisävalaistus

Kerrostalot

•

Automaattinen tarveohjaus tulee asentaa kaikkiin yhteiskäyttötiloihin
kuten sisääntuloauloihin, rappukäytäviin, pesutupiin, varastoihin,
yhteisiin ruokailutiloihin ja teknisiin tiloihin.

•

Yhteiskäyttötiloissa, joihin pääsee päivänvaloa, keinovalon on
himmennyttävä päivänvalon mukaan.

Opetusrakennukset
•

Automaattinen tarveohjaus tulee asentaa kaikkiin huoneisiin.

•

Huoneissa, joihin pääsee päivänvaloa, keinovalon on himmennyttävä
päivänvalon mukaan.

Toimistorakennukset
•

Automaattinen tarveohjaus tulee asentaa kaikkiin huoneisiin.

•

Huoneissa, joihin pääsee päivänvaloa, keinovalon on himmennyttävä
päivänvalon mukaan.

Uudisrakennukset
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Yleiset poikkeukset
•

Nukkumahuoneet päiväkodeissa

•

Hissit

•

Valaistus taideteoksille

•

Työpistevalaistus, työtasovalaistus ja valaistus teknisissä asennuksissa ja
laitteissa.

•

Hätävalaistus ja valaistus väestönsuojissa.

•

Senioritalojen/palvelutalojen yhteiskäyttötiloissa, joissa on
erikoistoimintoja tai erityisiä turvallisuusnäkökohtia.



Vaatimuksen mukainen kuvaus sisä- ja ulkovalaistuksen automaattisesta
tarveohjauksesta.

O5

Energiatehokkaat kodinkoneet
Kodinkoneiden ja ammattikäytön keittiölaitteiden tulee täyttää
energialuokkavaatimukset taulukkojen 3 ja 4 mukaisesti.
Mikäli kriteerien voimassaoloaikana tulee voimaan uutta lainsäädäntöä,
Pohjoismainen Ympäristömerkintä arvioi vaatimuksen ja siihen voidaan tehdä
muutos.
Taulukko 3. Vaatimukset kodinkoneille.
Tuotetyyppi

Energiamerkintä
energiamerkintäasetuksen (EU)
2017/1369 mukaan

Pesukone

B

Jääkaappi
Integroitava jääkaappi

E

Energiamerkintä
energiamerkintädirektiivin
(2010/30/EU) mukaan

D

Pakastin

E

Jääkaappipakastin
Integroitava jääkaappipakastin

D

Jääkaapit minikeittiöissä
(alle 80 cm)

E

Kuivauskaappi

Energiankulutuksen tulee olla
enintään 0,4 kWh/kg pyykkiä

E

Kuivausrumpu

A+++

Kuivaava pyykinpesukone

D

Astianpesukone

C

Uuni

A+

Sähköiset vedenlämmittimet

C

Taulukko 4. Vaatimukset ammattikäytön keittiölaitteille.
Tuotetyyppi

Vaatimus

Keittopata

Vähintään 90 % energiatehokkuus EFCEM:n keittopatojen
energiatehokkuusstandardin tai vastaavan mukaisesti.

Jääkaappi

Luokka A tai parempi*

Pakastin

Luokka B tai parempi*

Yhdistetyt jääkaappi/pakastinkaapit

B tai parempi*

* Energialuokka energiamerkintädirektiivin 2010/30/EC (1094/2015/EU) mukaisesti.
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Keskusjäähdytysjärjestelmällä varustetut jääkaapit ja pakastimet eivät kuulu
vaatimuksen piiriin


Kodinkoneet: yhteenveto kaikista Joutsenmerkittyyn rakennukseen asennetuista
kodinkoneista ja se sisältää tuotteiden nimet/tuotespesifikaatiot, tuotetyypit ja
energiamerkinnät. Kuivauskaapeista lisäksi dokumentaatio, joka osoittaa
kuivauskaapin energiankulutuksen.



Ammattikäytön keittiölaitteet: yhteenveto kaikista tuotteista ja se sisältää
tuotetyypin, tuoteselosteen, teknisen ohjekirjan tai vastaavan, josta käy ilmi
vaatimuksen täyttyminen.



Keittopadat: Tulokset testeistä, jotka on suoritettu EFCEM:n keittopatojen
energiatehokkuusstandardin tai vastaavan mukaisesti.

P1

Paremman energialuokan kodinkoneet
Jos kaikki tuotetyypin/kategorian tuotteiden energialuokka on kaksi luokkaa
korkeampia (tai korkein markkinoilla saatavilla oleva energialuokka) kuin O5:n
taulukossa 3 on ilmoitettu, annetaan 1 piste.
Sähköisiä vedenlämmittimiä koskee seuraava: myönnetään 1 piste, jos lämmitin
on varustettu ohjausjärjestelmällä, joka varmistaa, että ensisijainen
sähkönkulutus ei sijoitu sähkönkulutuksen kulutuspiikkien ajankohtiin.
Vaatimuksesta voi saada enintään 3 pistettä. Kukin rivi taulukossa 3 vastaa yhtä
tuotetyyppiä/kategoriaa.



Yhteenveto kaikista tuotetyypin/kategorian kodinkoneista. Tuotespesifikaatio tai
vastaava, josta käy ilmi malli ja energiamerkintä/energialuokka.



Dokumentaatio sähköisten vedenlämmittimien ohjausjärjestelmälle.

O6

Vettä säästävät saniteettikalusteet
Vähimmäistasot taulukossa 5 tulee täyttyä kaikissa rakennustyypeissä.
Taulukko 5. Vaatimukset vettä säästäville saniteettikalusteille.
Saniteettikalustetyyppi/kategoria

Vedenkulutuksen enimmäismäärä

Pesuallashanat

6 L/min

Keittiöhanat

6 L/min

Suihkut*

8 L/min

WC-istuimet

Suurin huuhtelutilavuus: 6 L
Keskimääräinen huuhtelutilavuus: 3.5 L

Urinaalit

2 L/urinaali/h
Huuhtelevien urinaalien suurin huuhtelutilavuus saa olla
enintään 1 litra

* Käsisuihku on asennettava, ellei sertifikaatista käy ilmi, että sekä yläsuihku että
käsisuihku täyttävät arvon veden enimmäiskulutukselle.
Kylpyammeen hanat ja kodinhoito/seinäaltaat on vapautettu vaatimuksesta.


Yhteenveto saniteettikalusteiden tyypistä/mallista/nimestä ja dokumentaatio
vedenkulutuksen enimmäismäärästä, esimerkiksi tuoteseloste tai tuote-etiketti.
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Energiatehokkaat saniteettihanat ja teknologiat
Yksi piste myönnetään, mikäli kaikki tuotteet tuotekategoriassa joko täyttävät
energialuokka A:n (standardien SS 820000 tai SS 820001 mukaisesti) tai ovat
kosketusvapaita, katso taulukko 6.
Vettä säästävien järjestelmien, joissa uudelleen käytetään harmaata vettä tai
sadevettä wc:n huuhtelussa, asennuksista saa kaksi pistettä. Järjestelmältä
edellytetään arvioitua vuotuista vähintään 20 % vedensäästöä.
Vaatimuksesta voi saada enintään 2 pistettä.
Taulukko 6. Energiamerkityt tai vettä säästävät saniteettikalusteet.
Saniteettikalusteen
tyyppi/kategoria

Standardien SS 820000 tai
SS 820001 mukainen
energialuokka

Pisteet

Pesuallashanat

A

1

Keittiöhanat

A

1

Kosketusvapaat hanat

n.a.

1

Termostaattiset hanat
suihkulla *

A

1

Asennus järjestelmälle, jossa
harmaata vettä tai sadevettä
uudelleen käytetään WC:n
huuhtelua varten

n.a.

2

Vaatimuksen piiriin eivät kuulu kylpyammehanat, siivouskomeron hanat,
kaksikahvaiset suihkuhanat ja erillisiin tarkoituksiin tarkoitetut
saniteettikalusteet, joita ei ole tarkoitettu kotitalouskäyttöön.
* Käsisuihku on asennettava, ellei sertifikaatista käy ilmi, että sekä yläsuihku että
käsisuihku täyttävät arvon veden enimmäiskulutukselle.


Energiamerkityt tai kosketusvapaat hanat: yhteenveto saniteettihanojen
tyypistä/mallista/nimestä ja energiamerkinnästä, sertifikaatin numerosta ja
standardin nimestä.



Kuvaus järjestelmästä, jossa harmaata vettä/sadevettä uudelleen käytetään WC:n
huuhtelua varten ja arvioitu vuotuinen vedensäästö.

P3

Energiankulutuksen ja kulutushuippujen hallinta
Vaatimuksesta voi saada enintään kaksi pistettä.

Energiankulutuksen hallinta
Yksi piste voidaan myöntää seuraavista asennuksista kokonaisenergiankäytön
pienentämiseksi:
•

Asuinrakennukset: Kiinteistön automaatio- ja ohjausjärjestelmä (BACS)*,
joka on määritelty standardin EN 15232 mukaisesti. Järjestelmän tulee
kommunikoida käyttäjän kanssa siten, että se ohjeistaa käyttäjää ja/tai
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mukautuu käyttäjän mieltymyksiin ja käyttäytymismalleihin (esimerkiksi
sisäilmaston mieltymysten perusteella).
Opetusrakennuksiin, toimistorakennuksiin ja muihin rakennuksiin, joissa
on yhteisiä tiloja, tulee asentaa keskitetty tekninen ratkaisu*, joka on
määritelty standardin EN 15232 mukaisesti. Järjestelmää voivat käyttää
ulkopuoliset toimijat, kuten kiinteistöhuoltopalveluita tarjoavat toimijat.
Järjestelmän tulee kommunikoida toiminnanharjoittajan kanssa ja tarjota
ohjausta rakennuksen energiatehokkaaseen käyttöön.

•

Kulutushuippujen hallinta
Kaksi pistettä myönnetään, jos rakennukseen on asennettu tekninen ratkaisu,
joka mahdollistaa sähkön kysyntäjouston. Vaaditaan seuraavaa:
•

BACS-ratkaisulla tulee olla mahdollisuus vähentää ostettavaa sähköä, kun
sähköverkko on raskaasti kuormitettu.

•

Järjestelmässä** tulee olla mahdollisuus sähkönoton automaattiseen
ohjaukseen, esimerkiksi joustoa tarjoavan aggregaattorin,
energiapalveluyrityksen tai verkkoyhtiön toimesta.

* BACS-ratkaisun energiankäytön hallintaan tulee sisältyä ainakin tilojen
lämmitys, lämmin käyttövesi, valaistus ja ilmanvaihto. Mukana on myös oltava
kaikki laitteistot, jotka liittyvät ajoneuvojen lataukseen, lämpöpumppuihin,
aurinkopaneeleihin tai aurinkolämpökeräimiin tai lumensulatukseen. Myös
yhteistilojen mahdollinen jäähdytys on sisällytettävä mukaan.
**Ohjausjärjestelmään tulee sisältyä vähintään kaikki laitteistot liittyen
sähköajoneuvojen lataamiseen, lämpimään käyttöveteen ja/tai tilojen
lämmittämiseen sekä aurinkopaneeleihin (rakennuksessa tai sen välittömässä
läheisyydessä ja jotka ovat rakennuksen käyttäjän hallitsemia).


Asennettu energianhallintajärjestelmä tulee dokumentoida vaatimuksen
mukaisesti.



Kulutushuippujen hallintajärjestelmälle tulee dokumentoida joustavaa sähkön
käyttöä varten asennettu automaattinen ohjausjärjestelmä.

P4

Uusiutuvan energian talteenotto ja tuotanto, paikalliset lähteet
Aurinkopaneeleista (aurinkosähkökennot (PV)), aurinkolämpökeräimistä tai
jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmistä voi saada enintään neljä pistettä.
Asennusten tulee sijaita rakennuksessa tai sen välittömässä läheisyydessä ja
rakennuksen/projektin on täytettävä vähintään seuraavat:
a.

b.

Aurinkosähköpaneelit, joiden arvioitu sähköntuotanto on vähintään:
•

4 kWh/m2 lämmitetty lattiapinta-ala/vuosi: 1 piste.

•

8 kWh/m2 lämmitetty lattiapinta-ala/vuosi: 2 pistettä.

•

12 kWh/m2 lämmitetty lattiapinta-ala/vuosi: 3 pistettä.

•

16 kWh/m2 lämmitetty lattiapinta-ala/vuosi: 4 pistettä.

Aurinkokeräin, jonka arvioitu energiantuotanto on vähintään 50 % lämpimän
veden energiasta vuodessa, antaa kaksi pistettä.
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Jos aurinkokeräimet tuottavat ylimääräistä energiaa lämpöpumpun
tulolämpötilan nostamiseksi, annetaan yksi lisäpiste.
c.

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmästä annetaan kaksi pistettä.
Laitteiston tulee sisältää vähintään 50% suihkuista.

d.

Maalämpöpumppu, ulkoilma-vesi-lämpöpumppu tai poistoilmalämpöpumppu,
joka tuottaa vähintään 90 % arvioidusta lämpimän käyttöveden, tilojen
lämmityksen ja ilmanvaihdon lämmitysenergiantarpeesta. Annetaan yksi
piste, mutta piste on mahdollista saada vain kaukolämpöalueiden
ulkopuolella.



Aurinkosähköpaneelit: kuvaus laitteistosta, laitteiston sijainti ja laskettu
vuotuinen energiantuotanto suhteessa rakennuksen lämmitettyyn lattiapintaalaan.



Aurinkokeräimet: kuvaus laitteistosta, laitteiston sijainti ja laskettu vuotuinen
energiantuotanto suhteessa rakennuksen lämpimän käyttöveden
energiantarpeeseen.



Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmästä: kuvaus laitteistosta, sen sijainnista
ja lasketusta tehosta.



Lämpöpumppu: kuvaus laitteistosta ja tuotetusta energiasta suhteessa lämpimän
käyttöveden, tilojen lämmityksen ja ilmanvaihdon kokonaisenergiantarpeeseen.

4.2

Ilmasto

O7

Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi (hiilijalanjälki)
Jos viranomaiset ovat ottaneet käyttöön järjestelmän alle 5 000 neliömetrin
kokoisten rakennusten pakollista tai vapaaehtoista vähähiilisyyden arviointia
varten, arviointi on toimitettava Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle.
Kaikkien yli 5 000 neliömetrin kokoisten rakennusten osalta on osoitettava EU:n
ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen (annettu 21. huhtikuuta 2021 tai
myöhemmin) liitteen 1 mukaisuus. Vähähiilisyyden arviointi on toimitettava
Pohjoismaiselle ympäristömerkinnälle. Vähähiilisyyden arviointi on pyydettäessä
julkaistava myös sijoittajille ja asiakkaille.
Laskennassa voidaan käyttää virallisia, kansallisia laskentatyökaluja.
Vähähiilisyyden arvioinnin on osoitettava, että rakennus täyttää seuraavat
kansalliset raja-arvot*:
•

Tanska: < 8 kg CO2eq/m2 **

•

Ruotsi: Ei rajaa tällä hetkellä.

•

Suomi: Ei rajaa tällä hetkellä.

•

Norja: Ei rajaa tällä hetkellä.

•

Islanti: Ei rajaa tällä hetkellä.

*Pohjoismainen

Ympäristömerkintä määrittää viranomaisten pakollisia
vaatimuksia tiukemman raja-arvon (jos viranomaiset ovat määrittäneet rajaarvon) kansallisen lausuntokierroksen jälkeen. Rajavaatimuksen käyttöönottoa
edeltää määräaika.
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** Taso määritetään "voluntary sustainability class" -luokassa. Tanskan asumisesta
ja kaupunkisuunnittelusta vastaava virasto on määrittänyt "voluntary
sustainability class" -raja-arvon. Vaatimusta voidaan kiristää myöhemmin
"voluntary sustainability class” -vaatimustason mukaisesti.



Alle 5 000 neliömetrin kokoiset rakennukset maissa, jossa on otettu käyttöön
pakollinen vähähiilisyyden arviointi: vähähiilisyyden arviointi viranomaisten
laskentamenetelmiä ja raja-arvoja koskevien vaatimusten mukaisesti.



Rakennukset, joiden koko on suurempi kuin 5 000 m2: vähähiilisyyden arviointi
EU:n taksonomiavaatimusten mukaisesti. Kansallinen laskentamenetelmä
hyväksytään.

P5

Hiilijalanjälkilaskelman laadunvarmistus
Rakennuksen vähähiilisyyden arvioinnissa annetaan yksi piste kustakin
seuraavien kohtien a–f laatuvaatimuksista. Joissakin seuraavista
laatuvaatimuksista edellytetään, että laskenta sisältää myös tietyt standardin EN
15978 moduulit. Enimmäispistemäärä on 2 pistettä.
Jos projekti koostuu useista erillisistä rakennuksista, laskenta on tehtävä
vähintään yhdelle projektin (pää)rakennukselle.
Esimerkiksi ulkoisen osapuolen tai sisäisen asiantuntijan, joka ei ole osallistunut
vähähiilisyyden arvioinnin laadintaan, on vahvistettava arviointi ja sen laatu.
a. Arvioinnin täydellisyys: Yksikköprosesseihin liittyvien laskentojen
täydellisyysasteen on oltava vähintään 90 %. Tämä arvioidaan
määrittämällä rakennusmateriaalien massa tai taloudellinen arvo.
Poikkeamaprosentit on ilmoitettava.
b. Tietojen laatu: vähintään 50 % laskentaan sisältyvistä materiaalien
kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä perustuu tuotekohtaisiin
ympäristötuoteselosteisiin (EPD).
c.

Aikavaikutus**: Analyysit, joissa CO2e-päästöjä painotetaan päästöjen
ajankohdan mukaan. Analyysin on sisällettävä vähintään moduulit A1–
A5, B4, B6, C3, C4 ja D.

d. Seuraamusvaikutuksellinen elinkaariarviointi: Arviointi on tehty
seuraamusvaikutuksellisena elinkaariarviointina. Tärkeimmät
seuraamukset on mainittava.
e.

Herkkyysanalyysi: Herkkyysanalyysi on tehty, jotta voidaan laskea
tulosten ja johtopäätösten muuttuminen, jos tärkeät oletukset muuttuvat.
Tämä on tehtävä oletuksille tai parametreille, jotka ovat kolme suurinta
CO2e-kokonaispäästöjen aiheuttajaa.

f.

Arviointi tehdään vähintään kahdessa vaiheessa hankkeen elinkaaren
aikana, esimerkiksi suunnitteluvaiheessa, rakennusvaiheessa ja/tai
rakennuksen valmistuttua.

Maissa, joissa ei tarvitse tehdä vähähiilisyyden arviointia vaatimuksen O7
mukaisesti, voidaan silti saada pisteitä toimittamalla arviointi, joka vastaa
vähintään yhtä vaatimuksen kohtaa.
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* Vähähiilisyyden arvioinnin on perustuttava standardiin EN15978. Sen
laatimisessa on käytettävä kansallista standardia, hallituksen hyväksymää
menetelmää tai Level (s) 1-mukaista menetelmää.
** Aikavaikutusta painotettaessa sekä positiiviset että negatiiviset päästöt on
otettava huomioon niiden syntymisen aikaan, esimerkiksi materiaalien ja
asennusten vaihto, metsien ja sementin hiilensidonta, jätteiden poltto, jätteiden
uusiokäyttö, energiankulutus ja vientienergia. Painotuskertoimissa voidaan
käyttää yksinkertaistettuja menetelmiä, kuten FutureBuilt Zerossa kuvatut
menetelmät (Resch, E. et al. (2020): FutureBuilt ZERO metodebeskrivelse). Muiden
yksinkertaistettujen painotuskerrointen käyttämiseen on saatava Pohjoismaisen
Ympäristömerkinnän hyväksyntä.



Vähähiilisyyden arviointi sekä selvitys henkilöltä, joka on tarkastanut
määritettyjen laatuvaatimusten täyttymisen.



Ulkoisen osapuolen tai sisäisen asiantuntijan koulutuksen ja kokemuksen kuvaus.

O8

Sementti- ja betonituotteet
On valittava kaksi betonin rakenneluokkaa kohdista a–g alla mainittujen
toimenpiteiden täyttämiseen:
a. Perustukset
b. Pylväät
c.

Palkit

d. Levyt
e.

Jäykistysseinät

f.

Hissikuilu

g. Julkisivuelementit, parveke-elementit, terassit ja kuistit
Vaatimus koskee sekä tehdasvalmisteista että paikallavalettua betonia.
Vaatimuksia ei ole määritetty hamppubetonille.
Jos sementtiä/betonia käytetään ainoastaan perustuksissa, vain se on otettava
huomioon.
Valituista rakenneluokista vähintään 50 painoprosentin on täytettävä jokin
toimenpiteistä 1–5.

A. Sementtiklinkkerin, sementin tai vaihtoehtoisen sideaineen
valmistaja (toimenpiteet 1–3)
1. Täyttää sementtiklinkkerin, sementin tai vaihtoehtoisen sideaineen
valmistajan tiettyjen kasvihuonekaasupäästöjen tekniset seulontakriteerit,
jotka on määritetty 21. huhtikuuta 2021 tai myöhemmin annetun EU:n
ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen liitteessä 1.

1

https://ec.europa.eu/environment/levels_en
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2. Tuotannossa käytetään vuositasolla vähintään 75 % biopohjaisia ja/tai
vaihtoehtoisia* polttoaineita.
3. CO2e-päästöjä vähennetään vähintään 50 % hiilen talteenotolla ja
varastoinnilla (CCS)**.

B. Betonituotteen valmistaja
4. Dokumentoitava vähähiilisen betonin käyttö verrattuna saman
puristuslujuuden omaavaan betoniin. Tuotekohtaisen
ympäristötuoteselosteen (EPD) dokumenteilla on osoitettava vähintään
betonin luokitusjärjestelmässä määritetyn CO2e -päästöjen raja-arvon
noudattaminen. Käytetään esimerkiksi Norjan betoniyhdistyksen
vähähiilistä betonia koskevassa julkaisussa nro 37 (NB37)** määritettyä
vähähiilistä betonia A tai parempaa. Muita Pohjoismaiden vähähiilisen
betonin luokitusjärjestelmien raja-arvoja tai luokkia lisätään, kun niitä
otetaan käyttöön.

C. Vastaava urakoitsija / rakennesuunnittelija / arkkitehti jne.
5. Käyttää uusiokäytettyjä betoniosia 50 prosentissa valitusta
rakenneluokasta.
* Vaihtoehtoiset

polttoaineet ovat jätepolttoaineita, jotka on valmistettu
esikäsitellyistä ja lajitelluista jätteistä, mukaan lukien kiinteät ja nestemäiset
kierrätyspolttoaineet. Esimerkkejä on EU BREF -raportin taulukossa 1.20 koskien
sementin, kalkin ja magnesiumoksidin valmistusta (2013).

** Raja-arvot annetaan Norjan betoniyhdistyksen vähähiilistä betonia koskevassa
julkaisussa nro 37 (NB37), jossa luokitellaan betonimateriaalit ilman raudoitusta.
Jokaisessa vähähiilisessä luokassa annetaan yleiset arvot
kasvihuonekaasupäästöille eri puristuslujuuden betonille. Ympäristötuoteselosteita
(EPD) vastaaville lujuusluokille muissa Pohjoismaissa voidaan käyttää
dokumentointiin Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän myöntämän hyväksynnän
jälkeen.



Vaatimuksen dokumentointiin valittujen rakenneluokkien määritys. Laskenta
kummallekin luokalle, joka osoittaa, että vähintään 50 painoprosenttia täyttää
valitut vaatimukset. Toimenpiteet on dokumentoitava kyseisessä rakenneluokassa
jollakin seuraavista tavoista:
•

1, 2 ja 3: Dokumentaatio sementtiklinkkerin, sementin tai sementin
vaihtoehtoisen sideaineen valmistajalta, joka osoittaa vaatimuksen
mukaisuuden.

•

4. Tuotekohtainen ympäristötuoteseloste (EPD) betonin valmistajalta, joka
osoittaa, että betoni täyttää vaaditun lujuusluokan
kasvihuonekaasupäästöjä koskevat vaatimukset ja että se on valmistettu
ISO-standardin 14025 ympäristömerkkien ja -selosteiden tyypin II mukaan.

•

5. Dokumentaatio, joka osoittaa, että betoniosia uudelleen käytetään.
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Teräs
Raudoitusteräkset
Rakennuksessa käytettävien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen
raudoitusterästen on oltava vähintään 75 prosenttisesti kierrätysterästä. Muiden
raudoitusterästen materiaalin oltava vähintään 95 prosenttisesti kierrätysterästä.
Toimitusketju on määritettävä, ja toimitusketjun on oltava jäljitettävissä
sulatusuunista valmiiseen tuotteeseen asti.
Kierrätysteräs on määritetty sekä pre- että post-consumer-materiaaliksi ISO 14021
-määritelmien mukaisesti. Katso määritelmät.

Rakenteen palkit ja pylväät, katto- ja julkisivupaneelit
ulkokäyttöön
Rakenteen palkkien ja pylväiden sekä ulkoisten katto- ja julkisivupaneeleiden on
täytettävä jokin kolmesta vaatimuksesta: 1) kierrätysmateriaalin osuus, 2)
uusiokäytetyt osat tai 3) parannukset rautamalmin tuotannossa.
Vaatimus koskee myös teräselementtejä sandwich-paneeleissa. Vaatimus ei koske
ovien ja ikkunoiden ympärillä olevia listoja, räystäskouruja ja savupiipun
reunuksia. Vaatimus ei koske myöskään sisäänkäyntien yhteyteen kiinnitettyjä
paneeleita.
Julkisivu- ja kattopaneelit, joiden pinta-ala on alle 20 m2 tai paino alle 100 kg,
eivät sisälly vaatimukseen. Julkisivun kokonaisala lasketaan ulkoseinien
kokonaispinta-alana (ikkunat ja ovet eivät sisälly).

1) Kierrätysmateriaalin osuus
Tuotteen kierrätysmateriaalin osuuden on oltava vähintään 80 %. Kierrätysteräs
on määritetty sekä pre- että post-consumer-materiaaliksi standardin ISO 14021
määritelmien mukaisesti.
Toimitusketju on määritettävä, ja toimitusketjun on oltava jäljitettävissä
sulatusuunista valmiiseen tuotteeseen asti.

2) Uudelleenkäytetyt teräsosat
Vähintään 50 % kustakin teräsrakennetuoteluokasta on oltava
uudelleenkäytettyjä rakennusosia. Osien viimeisin käyttö rakennuksessa on
pystyttävä jäljittämään.

3) Rautamalmipohjainen tuotanto
Vaatimus voidaan täyttää seuraavien kohtien A tai B mukaisesti:
A. Uusiin teknologioihin perustuva terästuotanto, jonka kasvihuonekaasupäästöt
ovat vähäisemmät
Käytettävä teräs tulee teräksen tuotantopaikoista, joissa on otettu käyttöön jokin
seuraavista teknologioista:
•

rautamalmin suora elektrolyysi;

•

masuunin huippukaasun kierrätys sekä hiilen talteenotto ja varastointi;

•

suora sulatus pelkistysprosesseilla;
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vetyteräksen valmistus kuilu-uuneissa vihreän H2:n avulla, jota
tuotetaan veden elektrolyysilla uusiutuvista sähkölähteistä.

tai
B. Teräksen tuotanto perinteisillä menetelmillä
Teräksen tuottajan (rautamalmipohjainen teräs) on osoitettava
energiankulutukselle ja kasvihuonekaasupäästöille aikarajoitteiset
vähennystavoitteet sisältävät energian ja vähähiilisyyden laskennat. Laskentojen
tuloksen on oltava läpinäkyvä. Siinä on osoitettava laskentaperusteina
käytettävät oletukset ja olosuhteet (esimerkiksi laskennassa käytetyt tekijät,
järjestelmän rajat ja tietokantojen käyttö).
Lisäksi vähintään yhden seuraavista on täytyttävä:
•

Vähintään 50 painoprosenttia tuotteeseen sisältyvästä teräksestä on
peräisin tuotantopaikoista, jotka on sertifioitu Responsible Steel standardin version 1.0, 2019 tai uudempien versioiden mukaan.

•

Päästöt ilmaan ja veteen ovat päästöarvojen sisällä, jotka on määritetty
EU BREF -asiakirjan BAT-AEL-arvoissa raudan ja teräksen tuotannolle
vuodesta 2013 lähtien. Tähän sisältyvät vaatimukseen sisältyvät
parametrit sekä raja-arvot, jotka on määritetty liitteen 4 taulukoissa 1 ja
2.

•

Teräksen tuottaja on ottanut käyttöön vähintään kaksi raudan ja
teräksen tuotannolle EU BREF -asiakirjan BAT-arvoissa määritettyä
energiatehokkuustoimea. Toimet on lueteltu liitteen 4 taulukossa 3.



Tuotteen kierrätysteräksen osuus on ilmoitettava.



Sulattajan on ilmoitettava tuotannossa käytetyn kierrätysteräksen määrä.
Sulattajan vuosittainen keskiarvo hyväksytään.



Toimitusketjun jäljitettävyys on dokumentoitava, esimerkiksi vuokaaviona, jotta
kierrätysteräksen määrä toimitusketjussa voidaan varmistaa. Tämä voidaan
osoittaa esimerkiksi laskujen tiedoilla tai teräksen toimittajan kirjanpidolla, joka
osoittaa kierrätysteräksen ostetun ja myydyn määrän. Teräksen toimittajan ja
Joutsenmerkityn rakennuksen valmistajan/rakentajan välillä on oltava sopimus,
joka osoittaa kierrätysteräksen toimitukset.



Uudelleenkäytetyt terästuotteet on kuvattava ja jäljitettävyys osien
viimeisimpään käyttöön rakennuksessa on dokumentoitava



Rautamalmipohjainen terästuotanto: A) Uusiin teknologioihin perustuva
terästuotanto, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäisemmät: ilmoitus, mistä
sulattamosta teräs on peräsin, sekä lyhyt kuvaus käytetystä teknologiasta.



B) Teräksen tuotanto perinteisillä menetelmillä: Vähennystavoitteet sisältävä
energian ja vähähiilisyyden laskenta, joka osoittaa selkeästi laskennan perusteena
olevat oletukset.



Teräksen valmistajan/sulattamon voimassa oleva Responsible Steel -sertifikaatti.
Teräsrakenneosan toimittajan/valmistajan yleiskuvaus, joka osoittaa standardin
mukaan sertifioidut sulattamot sekä 50 prosentin vähimmäisvaatimuksen
täyttymisen.



Teräksen valmistajan vakuutus, joka osoittaa, että päästötasot ovat taulukoissa
määritettyjen arvojen sisällä, sekä tiedot päästöarvoista.
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Kuvaus tuotannon energiatehokkuudesta, jossa osoitetaan toimeenpannut BATtoimet.

O10

Alumiini
Vaatimus voidaan täyttää dokumentoimalla A) uudelleenkäytetyt tuotteet B)
kierrätetyn alumiinin suuri osuus tai C) parannukset alumiinin
primaarituotannossa.
Vaatimus koskee myös sandwich-paneeleita. Vaatimus ei koske ovien ja
ikkunoiden ympärillä olevia listoja, räystäskouruja ja savupiipun reunuksia.
Vaatimus ei koske myöskään sisäänkäyntien yhteyteen kiinnitettyjä paneeleita.
Julkisivu- ja kattopaneelit, joiden pinta-ala on alle 20 m2 tai paino alle 100 kg,
eivät sisälly vaatimukseen. Julkisivun kokonaisala lasketaan ulkoseinien
kokonaispinta-alana (ikkunat ja ovet eivät sisälly).

A) Uudelleenkäytetyt tuotteet
Vähintään 50 % alumiinijulkisivuista, kattopaneelista tai alumiini-lasijulkisivujen
alumiiniprofiileista on uudelleenkäytettyjä.

B) Suuri kierrätysosuus
Vähintään 75 painoprosenttia alumiinista kierrätetään. Pre- ja post-consumerosuus on ilmoitettava. Vähintään 30 painoprosenttia on oltava post-consumer.
Primaarituotannon alumiini ei saa olla peräisin tuotannosta, jossa käytetään
Söderberg-prosessia.
Toimitusketju on määritettävä, ja toimitusketjun on oltava jäljitettävissä
sulatusuunista valmiiseen tuotteeseen asti, jotta kierrätysmateriaalin määrä
toimitusketjussa voidaan varmistaa.
Kierrätysmetalli on määritetty sekä pre- että post-consumer-materiaaliksi
standardin ISO 14021 määritelmien mukaisesti

*

C) Alumiinin primaarituotanto
Kahden seuraavan pakollisen vaatimuksen on täytyttävä:
1. Julkisivujen, kattopaneeleiden tai alumiini-lasijulkisivujen alumiiniprofiilien
valmistajan on ostettava alumiini primaarituottajalta, jonka energian ja
vähähiilisyyden laskennat sisältävät aikarajoitteisia energiankulutuksen ja
kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita. Laskentojen tuloksen on oltava
läpinäkyvä. Siinä on osoitettava laskentaperusteina käytettävät oletukset ja
olosuhteet (esimerkiksi laskennassa käytetyt tekijät, järjestelmän rajat ja
tietokantojen käyttö).
2. Tuotannossa on käytettävä esipoltettuja anodeja.
Lisäksi vähintään yhden seuraavista vaatimuksista on täytyttävä:
•

Vähintään 50 painoprosenttia tuotteeseen sisältyvästä alumiinista on
sertifioitu ASI Performance Standard -standardin mukaan. Valmistajan
tulee osoittaa, että tuotteen sertifioidun alumiinin osuus on vähintään 50
painoprosenttia. Dokumentointi voidaan laatia vuosiperusteisesti.
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•

Päästöjen ilmaan tulee olla päästöarvojen sisällä, jotka on määritetty
BREF-asiakirjan BAT-AEL-arvoissa alumiinin tuotannolle vuodesta 2017
alkaen. Vaatimukseen sisältyvät parametrit sekä raja-arvot on määritetty
liitteen 4 taulukoissa 4, 5 ja 6.

•

Alumiinin primaarituotannon ilmastoon suoraan vaikuttavien päästöjen
osuus ei ole suurempi kuin 1,5 tonnia CO2e-päästöjä tuotettua
alumiinitonnia kohden.

•

Elektrolyysin sähkönkulutus ei saa olla suurempi kuin 15,5 MWh tuotettua
alumiinitonnia kohden.



Uudelleenkäytetyt alumiinituotteet on kuvattava ja jäljitettävyys osien
viimeisimpään käyttöön rakennuksessa on dokumentoitava



Tuotteen kierrätysalumiinin osuus on ilmoitettava.



Alumiinin tuottajan on ilmoitettava tuotannossa käytetyn kierrätysalumiinin
määrä sekä toimitettava yleiskuvaus pre- ja post-consumer-osuudesta. On
osoitettava, että vähintään 30 painoprosenttia on post-consumer alumiinia.
Tuotannon vuosittainen keskiarvo hyväksytään. Toimitusketjun jäljitettävyys on
dokumentoitava, esimerkiksi vuokaaviona, jotta toimitusketjun talteenottama
määrä voidaan varmistaa aina rakennuksessa käytettävään tuotteeseen asti.
Tämä voidaan osoittaa esimerkiksi laskujen tiedoilla tai alumiinin toimittajan
kirjanpidolla, joka osoittaa kierrätysmateriaalin ostetun ja myydyn määrän.
Vaatimus voidaan dokumentoida voimassa olevalla sertifikaatilla, joka osoittaa,
että kierrätetyn pre- ja post-consumer-sisällön raja on saavutettu ja että
riippumaton kolmas osapuoli on sertifioinut kierrätysosuuden.



Alumiinin primaarituotanto: Vähennystavoitteet sisältävä energian ja
vähähiilisyyden laskenta, joka osoittaa selkeästi laskennan perusteena olevat
oletukset.



Alumiinin valmistajan ilmoitus esipoltettujen anodien käyttämisestä tuotannossa.



ASI-sertifiointi: Alumiinin toimittajan voimassa oleva ASIjäljitettävyyssertifikaatti. Dokumentaatio, joka osoittaa, että paneeleista
vähintään 50 painoprosenttia on vuositasolla sertifioitua alumiinia.
Dokumentaatiota on tuettava laskujen tai toimitusilmoitusten tiedoilla.



Päästöt ilmaan: Alumiinin valmistajan vakuutus, joka osoittaa, että päästötasot
ovat taulukoissa määritettyjen arvojen sisällä, ja sisältää tietoja päästöarvoista.
Pohjoismainen Ympäristömerkintä voi pyytää lisädokumentaatioita
päästöarvoista.



Suorat kasvihuonekaasupäästöt: vakuutus vaatimuksen täyttymisestä sekä
laskenta ja osoitus suorista CO2e-päästöistä tuotettua alumiinitonnia kohden.



Elektrolyysin sähkönkulutus: vakuutus vaatimuksen täyttymisestä sekä laskenta
ja osoitus suorasta MWh-sähkönkulutuksesta tuotettua alumiinitonnia kohden.

O11

Rakennustyömaan polttoainerajoitukset
Rakennustyömaalla betonin kovettamiseen, tilapäiseen lämmitykseen ja
kuivaamiseen, sulatukseen/pakkassuojaukseen ja rakennusparakkien
lämmittämiseen käytetyn energian on oltava fossiilitonta*, eli tuotettu esimerkiksi
biopohjaisilla polttoaineilla, sähköllä, lämpöpumpuilla, kaukolämmöllä ja vedyllä.
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Sisätilojen kuivaamista ei saa aloittaa, ennen kuin rakennuksen vaippa on
tiivistetty. Lämmitystä on säädettävä lämpöantureilla.
Tähän voidaan tehdä poikkeus, jos rakennusta lämmitetään rakentamisen jälkeen
maakaasulla.
Rakennustyömaalla käytettävän energian alkuperää, eli kaukolämmön
polttoaineseosta tai sähkön- tai vedyntuotannon energialähdettä, ei ole rajoitettu.

*



Rakennustyömaalla lämmittämiseen käytettävien energialähteiden kuvaus.



Projektisuunnitelma ja -aikataulu, jotka osoittavat, että rakennuksen sisätilojen
lämmityksen aloittaminen tapahtuu rakennuksen vaipan tiivistämisen jälkeen.



Asennettujen termostaattien kuvaus ja sijainti.

P6

Rakennustyömaan koneet
Pisteitä annetaan seuraavasti:
•

1 piste: työmaakoneiden* käyttämästä polttoaineesta 100 % on
fossiilitonta**.

•

2 pistettä: Vähintään 50 % työmaankoneista* on päästöttömiä (sähkö- tai
vetykäyttöisiä) ja loput 50 % fossiilittomia**. Vähintään kaksi sähköisistä
työkoneista painaa 8 tonnia tai enemmän.

•

3 pistettä: työmaakoneista* 100 % on päästöttömiä (sähkö- tai
vetykäyttöisiä).

Vaatimuksesta voi saada enintään kolme pistettä.
*

Maantiivistäjiä ja pyörällisiä työkoneita ei huomioida.

** Fossiiliton,

eli tässä määritetty biopohjainen polttoaine (HVO, FAME/RME,
ED95 jne.), vety ja sähkö.



Luettelo kaikista työkoneista merkin ja tyypin mukaan.



Tiedot työmaakoneiden käyttämästä energiasta.

P7

Polkupyöräliikenne
Seuraavista toimenpiteistä annetaan korkeintaan kaksi pistettä, jos yksi tai
useampi toteutetaan polkupyörien käytön edistämiseksi.

Asuinrakennukset
Kaikkien asukkaiden käytössä oleva sisätiloissa sijaitseva pyöräverstas.

1 piste

Vähintään 1,5 pyöräparkkia asuntoa kohden. Parkissa on mahdollisuus
runkolukitukseen. Pelkät pyörätelineet eivät anna pisteitä.

1 piste

Vähintään 50 % pyöräparkeista on katettuja. Vähintään 1,5 pyöräparkkia
asuntoa kohden.

1 piste

Asukkaiden käytettävissä on yhteiskäyttöisiä tavarapyöriä, joille on katettu
parkkitila.

1 piste

Tavarapyörille ja polkupyörän peräkärryille on katettu pyöräparkki.
Vähintään yksi 10 asuntoa kohden.

1 piste
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Opetusrakennukset
Opiskelijaa ja opettajaa kohden on tarjolla yksi pyöräparkki. Parkissa on
mahdollisuus runkolukitukseen. Pelkät pyörätelineet eivät anna pisteitä.

1 piste

Vähintään 50 % pyöräparkeista on katettuja. Parkkitilojen
vähimmäismäärän on täytyttävä vaihtoehdon 1 mukaisesti.

1 piste

Rakennukset varhaiskasvatukselle: Tavarapyörille ja polkupyörän
peräkärryille on katettu pyöräparkki.

1 piste

Vähintään yksi parkkitila 15 lasta kohden.

1 piste

Toimistorakennukset
10 työntekijää kohden on yksi lukittava pyöräparkki.

1 piste

Vähintään 50 % pyöräparkeista on katettuja. Parkkitilojen
vähimmäismäärän on täytyttävä vaihtoehdon 1 mukaisesti.

1 piste

Pyöräparkissa on käytettävissä latauspiste sähköpyörien lataamiseen.

1 piste

Polkupyörät ovat työntekijöiden käytettävissä toimistorakennuksessa
paikallisliikennettä varten. Käytettävissä on vähintään yksi polkupyörä 20
työntekijää kohden.

1 piste



Vaatimukseen liittyvien toimenpiteiden kuvaus.

5

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

O12

Rakennusjätteen hallinta
Vähintään 85 % rakennustyömaalla* syntyvästä vaarattomasta rakennusjätteestä
on uudelleen käytettävä, kierrätettävä ja muuten hyödynnettävä materiaalina.
Tähän sisältyy täyttäminen käyttämällä jätettä muiden materiaalien
korvaamiseen jätehierarkian ja EU:n rakennus- ja purkujätteen hallintaa
koskevan protokollan mukaisesti. Prosenttiosuuteen eivät sisälly luonnollisesti
syntyvät materiaalit, joihin on viitattu direktiivin 2000/532/EY mukaisessa
jäteluettelon luokassa 17 05 04.
Käsittelemätön ja käsitelty puu on lajiteltava erikseen.
Energiakäyttöön tarkoitettua lajittelematonta jätettä ei katsota uusiokäytöksi.
* Jos rakennuksesta yli 50 % (laskettu materiaalien kokonaiskustannuksesta) on
valmistettu moduuleista/tehdasvalmisteisista elementeistä, tehtaalla tuotettu jäte
on otettava huomioon laskelmassa. Tässä tapauksessa rakennustyömaan
lajitteluprosentin on oltava vähintään 70 % ja rakennusprojektin
kokonaisprosenttiosuuden on oltava 85 %.
Projektin jätehuoltosuunnitelma on lähetettävä Pohjoismaiselle
Ympäristömerkinnälle ennen rakentamisen aloittamista. Suunnitelmassa on
oltava tietoa jätejakeista, jätteen kerääjistä ja jakeiden aiotusta käytöstä.



Projektin jätehuoltosuunnitelma on toimitettava ennen kuin rakentaminen
aloitetaan rakennustyömaalla.



Jäteurakoitsijan raportti, joka osoittaa kerätyn jätteen määrän suhteessa
hankkeen työmaajätteen kokonaismäärään. Jätejakeiden käyttötarkoitus on
ilmoitettava.
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Jätteiden lajittelu rakennuksen sisällä
Joutsenmerkityssä rakennuksessa on oltava tilat jätteiden lajittelemista varten.
Jakeiden määrä on ilmoitettu alla kullekin rakennustyypille. Sekajäte lasketaan
yhtenä jakeena.
Asuinrakennukset

•
•

Kaikissa asunnoissa tulee olla lajitteluastiat vähintään kuudelle
jakeelle*.

•

Yhteiskeittiöt: keittiön yhteydessä tai sen läheisyydessä tulee olla
jäteastiat vähintään kuudelle jakeelle (esimerkiksi
senioritaloissa/palvelutaloissa ja opiskelija-asuntoloissa).

* Vaatimus ei koske keittiöitä, joissa ei ole ruoanvalmistusvälineitä, kuten uunia ja
liettä (esimerkiksi senioritaloissa/palvelukodeissa).
Opetusrakennukset

•
•

Pääkeittiön ja kaikkien muiden pysyvien keittiötilojen yhteydessä tai
niiden läheisyydessä tulee olla jäteastiat vähintään kuudelle jakeelle.

•

Luokkahuoneissa ja yleisissä tiloissa tulee olla lajitteluastiat neljälle
jakeelle.
Toimistorakennukset

•
•

Ruokailutiloissa on lajitteluastiat kuudelle jakeelle.



Kaikissa keittiöissä, joissa ei ole ruoanvalmistusvälineitä, on oltava lajitteluastiat
vähintään neljälle jakeelle. Jätteiden lajittelussa käytettävien lajitteluastioiden
kuvaus. Dokumentaatio voi olla kuvaus, kuvia tai tietolomake.

P8

Rakennusjätteen vähentäminen
Rakennusjätteen minimoimisesta rakennustyömaalla saa pisteitä alla olevan
taulukon 7 mukaisesti.
Tähän sisältyy koko rakennusaika pohjalaatasta rakennuksen valmistumiseen
asti.
Taulukko 7. Vaatimus rakennusjätteen minimoinnille.
Jätettä kerrosalaneliömetriä kohden

Pisteet

≤35 kg/m

2

1

≤30 kg/m

2

2

≤25 kg/m2

3

≤20 kg/m2

4

≤15 kg/m

5

2

Kerrosala lasketaan kaikkien kerrosten yhteismääränä (mukaan lukien seinien tai
muiden rakenteiden peittämät alueet).
Luonnollisesti esiintyvää materiaalia, joka on määritetty EU:n jäteluokassa 17 05
04 (maa- ja kiviainekset), sekä vaarallisen jätteen kokonaismäärää ei oteta
huomioon laskettaessa jätteen kokonaismäärää.
Jos rakennuksesta yli 50 % (laskettu materiaalien kokonaiskustannuksesta) on
rakennettu moduuleista tehdastiloissa, tehtaan vuosittaiset tiedot on yhdistettävä
rakennustyömaan jätetietoihin.
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Jäteurakoitsijan raportti, joka osoittaa rakennustyömaan ja/tai moduulitehtaan
rakennusjätteen kokonaismäärän.



Syntyneen rakennusjätteen laskelma neliömetriä kohden.

P9

Takaisinottojärjestelmät

Pisteitä annetaan, jos tuottajan ylijäämämateriaalien/jätteen
takaisinottojärjestelmiä käytetään rakennustyömaalla tai moduulien
tuotantotiloissa seuraavissa tuoteluokissa:
•

Mineraalieristeet

•

EPS ja/tai XPS (järjestelmässä on kerättävä hukkapalat ja muut
materiaalit (esimerkiksi pakkausmateriaalit), jotka tuottaja voi
kierrättää)

•

Lattiapäällysteet

•

Tilapäisten suojarakenteiden käsittelemätön puu. Sekä ulkoiset palvelut
että sisäinen uusiokäyttö yrityksen sisällä hyväksytään.

•

Kattokalvot

•

Puukuitusementti

•

Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän on hyväksyttävä muut tuotteet

Kustakin luokasta voidaan antaa yksi piste. Vaatimuksesta voi enintään saada
kaksi pistettä.


Sopimus toimittajan/tuottajan kanssa tai dokumentaatio, joka sisältää
yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten takaisinottojärjestelmiä käytetään
rakennustyömaalla tai moduulien tuotantotiloissa.



Raportti takaisinottojärjestelmässä käsitellyn materiaalin vastaanottajalta.

O14

Uusiutumattomista materiaaleista valmistetut ikkunat ja ulko-ovet
Uusiutumattomista materiaaleista valmistettujen ikkunoiden ja ovien tulee
sisältää tietty osuus kierrätysmateriaalia seuraavasti:
•

Vähintään 40 % alumiinista karmien profiileissa tai ovissa tulee olla
kierrätettyä.

•

Vähintään 20% teräksestä/ruostumattomasta teräksestä karmeissa ja
ovissa tulee olla kierrätettyä terästä.

•

Vähintään 30 % karmien ja ovien PVC-materiaalista pitää olla kierrätettyä.
Kierrätysmuovi ei saa sisältää lyijyä tai kadmiumia yli 100 ppm**.
Vaatimus ei koske alle 50 gramman muoviosia.

Vaatimus ei koske seuraavia:
•

ainoastaan ulkoisten puuosien säänsuojaksi asennettu ulkopuolinen
päällyste/pintaverhous

•

muovikomposiittimateriaali

•

materiaali, jonka määrä on pienempi kuin 3 painoprosenttia ikkunan,
ikkunallisen oven tai ulko-oven painosta
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saranat, kädensijat, helat, kiilat ja potkulevyt

•

eristeet ikkunoissa ja ulko-ovissa

•

uusiutumattomat osat lasiruudussa/eristeruudussa
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Joutsenmerkityt ikkunat, ikkunalliset ovet ja ulko-ovet täyttävät vaatimuksen.
Niistä ilmoitetaan vain tuotenimi ja lupanumero.
Standardin EN 1873 mukaan säännellyt kattoikkunat ja kattokupolit sekä
standardin EN 16034 mukaan palonkestävät ikkunat ja ulko-ovet eivät sisälly
vaatimukseen.


Selostus siitä, kuinka suuri osuus materiaalista on kierrätettyä, esimerkiksi
tuoteseloste. Vakuutus materiaalitoimittajalta kierrätetyn materiaalin määrästä
vuositasolla liitteen 5 mukaisesti.



Kierrätysmuoville lisäksi testausraportti tai vastaava, joka osoittaa, että lyijy- ja
kadmiumvaatimus täyttyy liitteen 5 mukaisesti.

O15

Vaaralliset aineosat uudelleenkäytetyissä rakennustuotteissa
•

Pätevän ulkoisen osapuolen* on suoritettava uudelleenkäytettyjen
rakennustuotteiden, kalusteiden ja materiaalien riskianalyysi, jossa
dokumentoidaan liitteessä 6 ja sovellettavassa kansallisessa
lainsäädännössä määritettyjen ei-toivottujen aineiden esiintyminen.
Riskianalyysin tulee perustua vähintäänkin rakennuksen/rakenteen
ikään, rakennuksen remontointihistoriaan sekä materiaalin tilaan ja
puhtauteen.

Jos pätevä ulkoinen osapuoli tunnistaa riskin ei-toivotuista aineista (liitteen 6
sekä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti), hyväksytyn
laboratorion on vahvistettava sisältö oleellisiin raja-arvoihin nähden.
* Riskianalyysin suorittavalla pätevällä ulkoisella osapuolella tulee olla koulutus
ympäristötutkimusten suorittamiseen sekä vähintään 3 vuoden kokemus
rakennusten ympäristökartoituksista/-tutkimuksista.


Uudelleenkäytettyjen materiaalien yleiskuvaus.



Pätevän ulkoisen osapuolen laatima riskianalyysi, joka osoittaa liitteessä 6 ja
sovellettavassa paikallisessa lainsäädännössä määritettyjen ei-toivuttujen
aineiden esiintymisen.



Tarvittaessa hyväksytyn laboratorion analyysiraportti liitteessä 6 ja
sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä määritetyistä aineista.

O16

Uudelleenkäytetyt rakennusmateriaalit
Vähintään 25 % tietyn rakennustuotteen, kalusteen tai materiaalin tarpeesta
tulee kattaa uudelleenkäytetyillä tuotteilla. Materiaalia voidaan käyttää
päärakennuksessa, lisärakennuksessa tai ulkoalueilla.
Listaus uudelleenkäytetyistä tuotteista tulee sisällyttää
materiaalidokumentaatioon, joka luovutetaan rakennuksen lopulliselle
omistajalle.
Kaikkien tuotteiden/materiaalien on noudatettava vaatimusta O15.
Samasta tuotteesta voi saada pisteitä vaatimuksessa P10, jos vaatimus täyttyy.
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Samoja tuotteita voidaan käyttää vaatimusten O8, O9 ja O10 täyttämiseen.


Laskelma, joka osoittaa uudelleenkäytettyjen tuotteiden osuuden.



Ostettujen tuotteiden dokumentaatio.

P10

Uudelleenkäytetyt rakennusmateriaalit
Seuraavissa tuoteluokissa annetaan pisteitä uudelleenkäytetyistä tuotteista.
Pisteiden saamisen edellyttämä vähimmäisosuus kokonaistarpeesta, joka on
täytettävä uusiokäytetyillä tuotteilla, on esitetty alla olevassa taulukossa.
Kaikkien materiaalien/tuotteiden on oltava vaatimuksen O15 mukaisia.
Uusiokäytettyjen tuotteiden luettelo on sisällytettävä materiaalidokumentaatioon,
joka luovutetaan rakennuksen lopulliselle omistajalle.
Tuoteluokka

Vähimmäisosuus kokonaistarpeesta

Julkisivumateriaali
(puu, teräs, alumiini, lasi jne.)

25%

2

50%

3

Kattomateriaali

Pisteet

25%

2

50%

3

Sisäseinät
(puu, tiili, kevytbetoni jne.)

25%

2

50%

3

Lattialaatta / lattian runko
(puu, betonielementit, teräspalkit)

25%

2

50%

3

Load-bearing walls
(Timber, bricks, concrete elements etc.)

25%

2

50%

3

Kantavat seinät
(puu, tiili, betonielementit jne.)

25%

2

50%

3

Kantavat kattorakenteet
(puu, betonielementit jne.)

25%

2

50%

3

Ovet

50%

1

90%

2

Lattia
Valonlähteet
Alas laskettu katto

50%

1

90%

2

50%

1

90%

2

50%

1

90%

2

Lisärakennusten käsittelemätön puutavara

50%

1

90%

2

Tilapäisten suojarakenteiden
käsittelemätön puutavara

50%

1

90%

2

Ulkoalueiden päällystäminen (kivi, puu, tiili
jne.)

50%

1

90%

2

Kapillaarikatkokerros

50 % hiekan/soran
kokonaistarpeesta on otettava
toiselta rakennustyömaalta, jossa se
on ylijäämää.

1

Betoniperustus

50 % soran kokonaistarpeesta on
oltava murskattua

1

Enimmäispistemäärä

5

Pohjoismainen Ympäristömerkintä arvioi pyydettäessä muita tuotteita ja
materiaaleja projektikohtaisesti.

Uudisrakennukset

32 (96)

Pohjoismainen Ympäristömerkintä
Lausuntoversio

089/0.0

12. tammikuuta 2022



Laskelma uudelleenkäytetyn tuotteen osuudesta kyseisessä tuoteluokassa.



Uudelleenkäytettyjen tuotteiden ostodokumentaatio.

P11

Uusiutuvista tai kierrätetyistä lähteistä peräisin olevat eristysmateriaalit
Vaatimus koskee seuraavien rakennuksen osien eristysmateriaaleja: ulkoseinät,
sisäseinät, katto ja pohjalaatta.
1 piste annetaan, jos rakennuksen osan eristyksen kokonaistarpeesta vähintään
90 % katetaan jollakin seuraavista:
•

EPS- tai XPS-eristeet, jotka sisältävät vähintään 30 %
kierrätysmateriaalia tuotantopaikan vuosittaisen dokumentaation
mukaan. Korkeintaan 10 % kierrätysmateriaalista voi olla sisäistä
tuotantojätettä vuositasolla tarkasteltuna.

•

Mineraalivillatuotteet, jotka sisältävät yli 80 % post-consumerkierrätysmateriaalia tuotantopaikan vuosittaisen dokumentaation
mukaan.

•

Paperivillaeriste, joka sisältää yli 80 % kierrätysmateriaalia
tuotantopaikan vuosittaisen dokumentaation mukaan.

•

Puukuitueriste tai muu uusiutuva eriste. Sisällettävä vähintään 80 %
uusiutuvaa materiaalia. Tuotteissa voi olla enintään 5 % kierrätettyä
synteettistä kuitua.

Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään kolme pistettä.
Kaikkien materiaalien on noudatettava vaatimusta O31.
Puukuidun on noudatettava myös vaatimuksia O35 ja O36.

O17

Purettavuuden ja mukautettavuuden suunnittelu (DfD/A)
Kiertotalouden edistäminen edellyttää, että osoitetaan, miten rakennus on
suunniteltu lisäämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä resurssitehokkuuden,
mukautettavuuden, joustavuuden ja purkamisen näkökohdista (standardin ISO
20887 tai muiden rakennusten purkamista ja mukautettavuutta koskevien
standardien mukaisesti). Seuraavat on huomioitava toimenpiteiden DfD/Amäärityksessä, jotta voidaan varmistaa, että:
•

Helposti avattavia liitoksia käytetään, jos se on teknisesti mahdollista.

•

Asennuskuilut ja tekniset tilat on mitoitettu siten, että rakenteita voidaan
korjata ja kunnostaa.

•

Teknisiä laitteistoja (ilmanvaihtokanavat/sähkölaitteet) voidaan kierrättää
ja/tai käyttää uudelleen siten, että materiaalit vahingoittuvat
mahdollisimman vähän.

•

Toimistorakennuksissa ja opetusrakennuksissa huomioidaan
pohjapiirustuksen joustavuus ja sisätilojen purettavuus.

•

Rakennuksen omistajalle toimitetaan suunnittelutiedot (piirustukset),
joissa on tietoa rakennuksen osien purkamisesta siten, että materiaalit
voidaan ottaa talteen optimaalisella tavalla.
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Toimitetaan purkamissuunnitelma, jossa vahvistetaan luetellut kohdat
rakennukselle tai keskeisille rakenneosille.



Kuvaus DfD/A-tietojen toimittamisesta rakennuksen omistajalle.

P12

Uusiutuvasta materiaalista valmistettu runko, julkisivu tai sisäseinät
Rakennuksille, joiden runko, julkisivu tai sisäseinät on valmistettu puusta,
annetaan pisteitä seuraavalla tavalla:
Rakennuksen osa

Vähimmäisosuus

Pisteet

Lattian runko

90%

1

Kantavat seinät

90%

1

Kantavat kattorakenteet

100%

1

Julkisivu (pois lukien ikkunat ja ovet)

50%

1

Enimmäispistemäärä

3

* WPC:stä (puupolymeerikomposiitti) ei saa pisteitä.


Rakennuksen osan kuvaus/piirustukset.



Julkisivun/sisäseinien uudelleenkäytetyn/puu-/uusituvan materiaalin laskelma.

6

Kemialliset tuotteet ja rakennusmateriaalit

Tämä kappale koostuu kolmesta vaatimusosasta: 1. Tuotelista ja materiaaliloki, 2.
Kemialliset tuotteet ja 3. Rakennustuotteet ja -materiaalit. Tieto siitä, mitä
vaatimuksiin sisältyy, käy ilmi yksittäisistä vaatimuksista ja osiosta ”Mitä
vaatimukset kattavat?”
Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät automaattisesti vaatimukset tässä kappaleessa.

6.1

Tuotelista ja materiaaliloki

O18

Tuotelista
Joutsenmerkityssä rakennuksessa ja sen mahdollisissa lisärakennuksissa
käytetyistä kemiallisista tuotteista ja rakennustuotteista ja -materiaaleista on
luotava lista Nordic Ecolabelling Portal -järjestelmässä.
Ulkoista tietokantapalvelua, jolla on sopimus Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän
kanssa, voidaan käyttää, mikäli jäljitettävyys on varmistettu. Pohjoismaisen
Ympäristömerkinnän tulee hyväksyä ulkoinen tietokanta.



Tuotelista Nordic Ecolabelling Portal -järjestelmässä tai varmennetussa ulkoisessa
tietokannassa.
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Materiaaliloki
Joutsenmerkityllä projektilla tulee olla digitaalinen materiaaliloki, joka sisältää
kaikki projektissa käytetyt kemialliset tuotteet ja rakennustuotteet ja materiaalit. Uudelleenkäytetyt tuotteet tulee myös sisällyttää materiaalilokiin.
Materiaalilokista tulee käydä ilmi seuraavat pakolliset tiedot:
•

Tuotenimi

•

Tuotetyyppi

•

Valmistajan nimi (tai tuotteen toimittaja, jos toimittaja vakuuttaa tuotteen)

•

Tuotteen sijainti rakennuksessa*

* Vähimmäistaso kuvaukselle: sisäkatto, seinä ja lattia, rakennuksen ulkokatto,
julkisivu, kellari, rappukäytävä, betonilaatta, rakennuksen runko, terassi, parveke,
autotalli, urheiluhalli, puutarha, aula, tekniset tilat, jätehuone, pesutupa,
hissikuilu.
On oltava menettely, jolla varmistetaan, että digitaalinen materiaaliloki on
rakennuksen omistajan ja Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän saatavilla.
Seuraavien ei ole tarpeellista sisältyä materiaalilokiin: 1. vähän käytetyt tuotteet,
2. tekniset laitteet ja 3. sähköasennuksiin liittyvät tuotteet (pois lukien ne, jotka
mainittu vaatimuksissa).
GTIN-koodi (jos saatavilla) tai tuotenumero kansallisessa rekisterissä voidaan
sisällyttää tietoihin, mutta tämä ei ole pakollista.


Digitaalisessa muodossa oleva materiaaliloki (esim. PDF, Word tai Excel) tulee
olla rakennuksen lopullisen omistajan ja Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän
saatavilla. Materiaaliloki voidaan myös luoda käyttämällä Pohjoismaisen
Ympäristömerkinnän hyväksymää varmennettua kolmannen osapuolen tarjoamaa
palvelua.

6.2

Kemialliset tuotteet

Kemialliset tuotteet ovat kemiallisia aineosia tai erilaisten kemiallisten aineiden
seoksia nestemäisessä, kaasumaisessa tai kiinteässä muodossa ja niitä käytetään
rakennuspaikalla tai tehdasvalmistuksessa. Vaatimukset kattavat sekä sisä- että
ulkokäytön tuotteet. Kriteeridokumentin vaatimukset ja vaatimuksia koskevat
liitteet koskevat kaikkia kemiallisen tuotteen sisältämiä aineosia. Epäpuhtauksia
ei katsota sisältyviksi aineiksi ja ne eivät näin ollen kuulu vaatimusten piiriin.

O20

•

Sisältyvät aineosat ja epäpuhtaudet on määritelty osiossa "Määritelmät".

•

Yksityiskohtaiset tiedot siitä mitä vaatimusten piiriin kuuluu, on osiossa
"Mitä vaatimukset koskevat?”.
Kemiallisten tuotteiden luokitus
Joutsenmerkityssä rakennuksessa käytettävät kemialliset tuotteet eivät saa
luokittua alla olevan taulukon mukaisesti.
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Kemiallisten tuotteiden luokitus CLP -asetuksen 1272/2008 mukaisesti:
Vaara

Vaarakategoria

Vaaralauseke

Vaarallisuus vesiympäristölle

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2

H400
H410
H411

Vaarallisuus otsonikerrokselle

Ozone 1

H420

Välitön myrkyllisyys

Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 1 tai 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3

H300
H310
H330
H301
H311
H331

Elinkohtainen myrkyllisyys:
yksittäinen altistuminen ja
toistuva altistuminen

STOT SE 1
STOT RE 1

H370
H372

Herkistävyys iholle

Skin sens. 1, 1A tai 1B

H317

Syöpävaarallisuus

Carc. 1A tai 1B
Carc. 2

H350
H351

Sukusolujen perimävauriot

Muta. 1A tai 1B
Muta. 2

H340
H341

Vaarallisuus lisääntymiselle

Repr. 1A tai 1B
Repr. 2
Lact.

H360
H361
H362

Luokitukset taulukossa koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus
H350 kattaa luokituksen H350i.
Poikkeukset:
•

Kemialliset ankkurit, jotka luokittuvat vaaralausekkeilla H400, H410 ja
H411 dibentsoyyliperoksidin (CAS 94-36-0) takia, ovat sallittuja.

•

Akryylilattiapinnoitteiden kovettajat, jotka luokittuvat vaaralausekkeilla
H400, H410 ja H411 dibentsoyyliperoksidin (CAS 94-36-0) takia, ovat
sallittuja käytettäväksi suurtalouskeittiöissä. Niissä Pohjoismaissa, joissa
on auktorisointijärjestelmä, lattiaurakoitsijan tulee olla auktorisoitu.

•

Naftapohjaiset pohjusteet, jotka luokittuvat vaaralausekkeella H411, ovat
sallittuja tiivistyskerroksen asentamisessa (esim. katoissa, viherkatoissa,
sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa). Luokitus
H411 on lisäksi sallittu naftapohjaisissa liimoissa, joita käytetään
jäähdytysputkistoissa ja ilmanvaihtokanavissa solukumieristeiden
asentamisessa.

•

Luokitus H411 on sallittu rakennuksen ulkopuolisissa betoni-, betonimetalli- ja metalli-metalli - liikuntasaumojen pohjusteissa sekä
kattoliimoissa/tiivistyskerroksen liimoissa.

•

Kaikille ulkokäytön tuotteille on sallittu luokitus H317.



Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.



Kaikille kemiallisille tuotteille käyttöturvallisuustiedote REACH -asetuksen
liitteen II (Council Regulation (EC) no. 1907/2006) mukaisesti.

Uudisrakennukset

36 (96)

Pohjoismainen Ympäristömerkintä
Lausuntoversio

O21

089/0.0

12. tammikuuta 2022

CMR aineosat
Joutsenmerkityssä rakennuksessa käytettävät kemialliset tuotteet eivät saa
sisältää aineosia, jotka luokittuvat karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai
reprotoksisiksi CLP -asetuksen 1272/2008 mukaisesti, katso alla oleva taulukko 8.
Taulukko 6. Kemiallisissa tuotteissa sisältyvien aineosien ei-hyväksytyt luokitukset
CLP -asetuksen 1272/2008 mukaisesti:
Vaara

Vaarakategoria

Vaaralauseke

Syöpävaarallisuus

Carc. 1A tai 1B
Carc. 2

H350
H351

Sukusolujen perimävauriot

Muta. 1A tai 1B
Muta. 2

H340
H341

Vaarallisuus lisääntymiselle

Repr. 1A tai 1B
Repr. 2
Lact.

H360
H361
H362

Luokitukset taulukossa koskevat kaikkia altistumisreittejä. Esimerkiksi luokitus
H350 kattaa luokituksen H350i.
Poikkeukset:
•

Glyoksaali (CAS.nr: 107-22-2, H341) ≤ 100 ppm (0,010 painoprosenttia)
lopputuotteessa, jos pH lopputuotteessa on suurempi kuin 8.

•

TiO2 (CAS no. 13463-67-7, H351 hengitettynä).

•

Sinkkipyritioni (CAS#: 13463-41-7), joka luokittuu vaaralausekkeella
H360D, on poikkeuksena siirtymäajan 2023-01-01 asti pohjamaaleille ja
standardiväreille/valmiiksi sävytetyille tuotteille ja 2024-01-01
sävytyspastoille/sävytysjärjestelmille.

•

Dispergointiaine trimetylolipropaani (CAS no. 77-99-6, H361 itseluokitus)
≤ 5000 ppm (0.5 painoprosenttia) lopputuotteessa.

•

Dibutyylitina (DBT) ja dioktyylitina (DOT) tiivistystuotteissa (pohjuste ja
tiivistystuote) ≤ 5000 ppm (0.5 painoprosenttia) lopputuotteessa.

Huomioitavaa, että tributyylitina(TBT) ja trifenyylitina (TPT) eivät ole sallittuja
huolimatta pitoisuudesta tai tuotetyypistä.


Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.



Kaikille kemiallisille tuotteille käyttöturvallisuustiedote REACH -asetuksen
liitteen II (Council Regulation (EC) no. 1907/2006) mukaisesti.

O22

Säilöntäaineet sisämaaleissa ja -lakoissa
Säilöntäainepitoisuutta/säilöntäaineyhdistelmän pitoisuutta sisämaaleissa ja lakoissa rajoitetaan alla olevien taulukoiden mukaisesti. Sävytysjärjestelmille on
tehtävä worst-case laskelma värillä, joka sisältää eniten sävytyspastaa ja
pohjamaalilla, jossa on eniten ympäristölle vaarallisia aineosia.
Taulukko 6. Pitoisuusrajat säilöntäaineiden kokonaismäärälle.
Säilöntäaineiden kokonaismäärä

Pitoisuusraja

Sisäkäytön maalit, lakat, pohjamaalit sävytyspastalla jne.

900 ppm
(0.09% w/w)

Märkätilamaalit

1000 ppm
(0.1% w/w)
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Taulukko 7. Pitoisuusrajat tietyille yhdisteille.
Säilöntäaineet

Pitoisuusraja

Isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismäärä*

600 ppm
(0.06% w/w)

Termillä "säilöntäaine" viitataan sekä PT 6:een (in-can) että PT 7:ään (dry-film
protection).
*Huomaa,

että 2,2’-ditiobis(N-metyl) bensamid (DTBMA) sisältyy isotiazolinonien
kokonaismäärään.



Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.

O23

Säilöntäaineet muissa sisäkäyttöön tarkoitetuissa kemiallisissa tuotteissa
Säilöntäaineen/säilöntäaineyhdistelmän kokonaismäärä muissa sisäkäyttöön
tarkoitetuissa kemiallisissa tuotteissa alla olevan taulukon 11 mukaisesti.
Taulukko 8. Pitoisuusrajat säilöntäaineille muissa sisäkäyttöön tarkoitetuissa
kemiallisissa tuotteissa).
Säilötäaine

Pitoisuusraja

Isotiatsolinoniyhdisteiden kokonaismäärä*

600 ppm
(0.05w/w)

Jodipropynyylibutyyli-karbamaatti (IPBC)
(CAS no. 55406-53-6)

2000 ppm
(0.2% w/w)

Bronopoli
(CAS no. 52-51-7)

500 ppm
(0.05% w/w)

Termillä "säilöntäaine" viitataan sekä PT 6:een (in-can) että PT 7:ään (dry-film
protection).
*Huomaa,

että 2,2’-ditiobis(N-metyl) bensamid (DTBMA) sisältyy isotiazolinonien
kokonaismäärään.



Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.

O24

Muut aineet, joita kemiallisissa tuotteissa ei saa olla
Seuraavia aineosia ei saa olla sisältyvinä aineosina kemiallisessa tuotteessa, jota
käytetään Joutsenmerkityn rakennuksessa:
•

EU:n Kandidaattilistan aineet.

•

Aineet, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent, bioaccumulable and
toxic) tai vPvB-aineiksi (very persistent and very bioaccumulable)
REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

•

Aineosat eivät saa olla mahdollisia tai tunnistettuja hormonitoimintaa
häiritseviä yhdisteitä minkään EU:n jäsenvaltion käynnistämän
hormonitoimintaa häiritsevän aineen luettelon I, II ja III (Endocrine
Disruptor Lists I, II and III) mukaan.
o

https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-asendocrine-disruptors-by-the-eu

o

https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-euinvestigation-endocrine-disruption
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https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-asendocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty johonkin vastaavaan alaluetteloon nimeltä "Substances no
longer on list" ja joka ei enää ole millään luetteloissa I–III, ei enää jätetä
ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat alaluettelon II aineet, jotka on arvioitu
sellaisen asetuksen tai direktiivin nojalla, jossa ei ole säännöksiä ED-aineiden
tunnistamisesta (esim. kosmetiikka asetus jne.). Näiden aineiden osalta EDominaisuudet on saatettu vahvistaa tai niitä voidaan epäillä. Pohjoismainen
Ympäristömerkintä arvioi olosuhteet tapauskohtaisesti alaluettelossa III
esitettyjen taustatietojen perusteella. Lisäksi seuraavat yksittäiset aineet ja
aineryhmät ovat kiellettyjä tai rajoitettuja. Alla lueteltujen aineiden ja edellä
ryhmiteltyjen aineiden välillä voi olla päällekkäisyyttä.
•

Lyhytketjuiset klooriparafiinit (C10–C13) ja keskiketjuiset
klooriparafiinit (C14–C17).

•

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS).

•

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (aineet,
jotka vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan).

•

Halogenoidut palonestoaineet.

•

Ftalaatit.

•

Bisfenoli-A, Bisfenoli-S ja Bisfenoli-F.

•

Raskasmetallit lyijy, kadmium, arsenikki, kromi (VI), elohopea ja niiden
yhdisteet.

•

Haihtuvat aromaattiset yhdisteet, kun pitoisuus > 1 paino-%.

•

Orgaaniset tinayhdisteet.

Poikkeuksena ovat:
•

Naftapohjaiset pohjusteet, joita käytetään tiivistyskerroksen
asentamisessa (esim. katoissa, viherkatoissa,
sisäpihoissa/välipohjapalkeissa, terasseissa ja vastaavissa), rakennuksen
ulkopuolisissa betoni-, betoni-metalli- ja metalli-metalli liikuntasaumojen pohjusteissa sekä kattoliimoissa/tiivistyskerroksen
liimoissa voivat sisältää 20 painoprosenttia haihtuvia aromaattisia
yhdisteitä.

•

Dibutyylitina (DBT) ja dioktyylitina (DOT) tiivistystuotteissa (pohjuste ja
tiivistystuote) ≤ 5000 ppm (0.5 painoprosenttia) lopputuotteessa.

Huomioitavaa, että tributyylitina (TBT) ja trifenyylitina (TPT) eivät ole sallittuja
pitoisuudesta tai tuotetyypistä huolimatta.


Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.



Kaikille kemiallisille tuotteille käyttöturvallisuustiedote REACH -asetuksen
liitteen II (Council Regulation (EC) no. 1907/2006) mukaisesti.

O25

Nanopartikkelit kemiallisissa tuotteissa
Kemiallisten tuotteiden sisältyvinä aineina ei saa olla Euroopan komission
määritelmän (2011/696/EU) mukaisia nanopartikkeleita, seuraavin poikkeuksin:
•

Pigmentit*
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•

Luonnollisesti esiintyvät epäorgaaniset täyteaineet**

•

Synteettinen kiteetön piioksidi***

•

Modifioimaton kalsiumkarbonaatti (Ground Calcium Carbonate (GCC) ja
Precipitated Calcium Carbonate (PCC))

•

Polymeeridispersiot

* Nanotitaanidioksidia ei katsota pigmentiksi ja siksi vaatimus koskee sitä.
** Tämä koskee REACH-asetuksen liitteen V kohdan 7 mukaisia täyteaineita.
***Tämä koskee modifioimatonta synteettistä kiteetöntä piioksidia (SiO2).
Kemiallisesti modifioitua kolloidista piidioksidia voi sisältyä tuotteisiin niin kauan
kuin piidioksidihiukkaset muodostavat aggregaatteja lopputuotteessa.
Pintakäsiteltyjen nanohiukkasten on täytettävä vaatimus O21 (Sisältyvien
kemiallisten aineosien luokitus) ja vaatimus O25 (Muut aineet, joita kemiallisissa
tuotteissa ei saa olla).


Kemiallisen tuotteen valmistajan vakuutus liitteen 7 mukaisesti.

6.3

Rakennustuotteet – rajoitetut materiaalit

O26

Halogeenittomat kaapelit
Kaikki vahvavirtakaapelit täytyy dokumentoida olevan halogeenittomia
standardien IEC/DIN EN 60754-1, IEC/DIN EN 60754-2, 60754-2 tai DIN EN
31023-2 mukaisesti.
Vaatimus ei koske tiedonsiirto-, puhelin- tai TV-kaapeleita.
Pakollinen vaatimus O22 tulee myös täyttyä.



Dokumentaatio valmistajalta, kuten esimerkiksi tuoteseloste, joka osoittaa
yhdenmukaisuuden halogeenittomuutta osoittavan standardin kanssa.

O27

Lattioiden, kattojen ja seinien pintakerrokset ja sisäovet
Sisäovet ja lattioiden, kattojen ja seinien pintakerrokset eivät saa sisältää
kloorattuja muoveja (PVC). Tämä koskee myös vedeneristekerrosta, seinäkalvoja,
askelääntä vaimentavia mattoja ja muita tuotteita, joita käytetään pintakerroksen
alla.
Vaatimuksessa on seuraavat poikkeukset:
•

Listat kylpyhuoneissa, suurtalouskeittiöissä ja kerrostalojen
rappukäytävissä.

•

Lattiapinnoitteet suurtalouskeittiöissä, joissa on lattiakaivo.

•

Opetusrakennuksissa, seniori/palvelutaloissa ja palvelukodeissa
sijaitsevat märkätilat, joissa lattiakaivo.

Poikkeuksen alle kuuluvien tuotteiden on täytettävä vaatimus O31 (liite 12).


Dokumentaatio, joka osoittaa kuinka vaatimus täyttyy, esimerkiksi pohjapiirros,
tuoteseloste, rakennustuoteseloste tai muu vastaava dokumentaatio.
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Kestävä puutavara ulkokäyttöön
Raskasmetalleja ja/tai biosidejä sisältävän painekyllästetyn puun käyttö on
rajoitettua taulukon 12 mukaisesti. Tämä koskee seuraavia:
•

Joutsenmerkitty rakennus

•

Lisärakennukset (esimerkiksi jätevarastot, polkupyörävarastot ja -vajat)

•

Terassit, aidat, pergolat, kiinteästi asennetut ulkokalusteet, leikkipaikkaja puistokalusteet ja vastaavat.

Joutsenmerkityt tuotteet täyttävät automaattisesti vaatimuksen.
Taulukko 12. Rajoitukset painekyllästetyn puun käytölle.
EN 335:n mukainen
käyttäjäluokka

Sallittu käyttöalue

Sallittu NTR luokka

UC 5

Suora kosketus suolaiseen veteen EN
335:n käyttäjäluokka 5:n mukaisesti.
Ei koske ulkokalusteita tai leikkipaikka - ja
puistokalusteita.

NTR M

UC 4

Suora kosketus maahan tai makeaan
veteen EN 355 käyttäjäluokka 4:n
mukaisesti.
Ei koske ulkokalusteita tai leikkipaikka - ja
puistokalusteita.

NTR A

UC 3.2

Säälle alttiit kantavat rakenteet, joilla on
erityisiä vaatimuksia materiaalin
kestävyydelle, esim. turvallisuussyistä.
Ei koske julkisivuja, terasseja, aitoja,
meluvalleja, pergoloita, kiinteästi
asennettuja ulkokalusteita, leikkipaikka- ja
puistovälineitä ja vastaavia.

NTR AB

UC 3.1

Ikkunat

NTR B

Poikkeus:
•

Painekyllästetty puu, joka ei sisällä raskasmetalleja ja sisältää
korkeintaan 500 ppm biosidejä.



Joutsenmerkitty tuote: Ilmoita valmistaja, lupanumero ja tuotteen nimi



Dokumentaatio puutavaralle asiaankuuluvassa käyttäjäluokassa: NTR
sertifikaatti, EN335:n mukainen käyttäjäluokka ja dokumentaatio/piirustukset,
jotka selkeästi osoittavat, että kyllästettyä puutavaraa käytetään asiaankuuluvan
poikkeuksen mukaisesti.



Dokumentaatio poikkeuksessa: valmistajan toimittama dokumentaatio, joka
vahvistaa raskasmetallien ja biosidien määrän puutavarassa.

O29

Kupari
a.

Käyttövesiputket eivät saa olla kuparisia.
Poikkeukset:
•

Näkyvät putkenvedot

•

Putkia yhdistävät liittimet
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•

Suljetut vesijärjestelmät, esimerkiksi vesikiertoinen
lämmitysjärjestelmä

•

Ulkohanaa varten seinän läpi menevät putket

Katto- ja julkisivuverhousmateriaalit eivät saa sisältää yli 10 painoprosenttia
kuparia. Sama koskee muita katto- ja julkisivutuotteita (kattojen
vedenpoistotuotteet, räystäskourut, poistohuuvat, räystäsverkot, peiteprofiilit
ja vastaavat).



Vakuutus hakijalta, liite 8.



Kuvaus kuparin käytöstä projektissa. Tarvittaessa katto- ja julkisivupäällysteille
tuoteseloste, rakennustuoteseloste tai tiedot valmistajalta.
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Rouhetäytteet leikkikentillä ja ulkoalueilla
Joutsenmerkittyyn projektiin sisältyvät leikkikenttien ja muiden ulkoalueiden
pinnat eivät saa koostua materiaalista, jonka täytteenä on muovi- tai
kumirouhetta.



Vakuutus hakijalta, että muovi- tai kumirouhetta tai muuta synteettistä
materiaalia ei ole käytetty leikkikenttien ja muiden ulkoalueiden pintojen
täytteenä. Liite 9.

6.4

Rakennustuotteet – sisältyvät aineosat ja emissiot
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Aineosat, joita rakennustuotteet ja -materiaalit eivät saa sisältää
Vaatimus koskee seuraavia tuotekategorioita:
1. Seinissä, perustuksissa ja katoissa käytettävät tiivistystuotteet.
2. Termiset, akustiset ja tekniset eristeet.
3. Ulkokäytön ja sisäkäytön rakennuslevyt. Vaatimus ei koske seuraavia:
massiivipuulevyt, liimapuulevyt, vaneriviilu, OSB, vaneri, MDF/HDF,
lastulevy, HPL, CPL ja compact laminates.
4. Vahvavirtakaapelit ja sähköasennusputket.
5. Puu, joka on kyllästetty lahoamista, sinistymistä ja homehtumista
vastaan (katso rajoitukset kyllästetyn puutavan käytölle vaatimuksesta
O28).
6. Puu-muovi-komposiitti (WPC).
7. Muovipäällysteet lattioihin, kattoihin ja seiniin sisäkäytössä.
8. Tekstiilipäällysteet lattioille, katoille ja seinille.
Yllä mainituissa rakennustuotteissa ja -materiaaleissa seuraavat aineosat eivät
saa olla sisältyvinä aineina tuotteessa. Sisältyvällä aineella tarkoitetaan kaikkia
rakennustuotteessa olevia aineosia, joiden pitoisuus on suurempi kuin 100 ppm
(0.010 paino -% , 100 mg/kg).
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•

EU:n Kandidaattilistan aineet.

•

Aineet, jotka EU on määritellyt PBT- (Persistent, bioaccumulable and
toxic) tai vPvB-aineiksi (very persistent and very bioaccumulable)
REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti.

•

Aineosat, jotka luokittuvat karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai
lisääntymiselle vaarallisiksi (CMR) kategorioissa 1A tai 1B.

•

Aineosat eivät saa olla mahdollisia tai tunnistettuja hormonitoimintaa
häiritseviä yhdisteitä minkään EU:n jäsenvaltion käynnistämän
hormonitoimintaa häiritsevän aineen luettelon I, II ja III (Endocrine
Disruptor Lists I, II and III) mukaan
o

https://edlists.org/the-ed-lists/list-i-substances-identified-asendocrine-disruptors-by-the-eu

o

https://edlists.org/the-ed-lists/list-ii-substances-under-euinvestigation-endocrine-disruption

o

https://edlists.org/the-ed-lists/list-iii-substances-identified-asendocrine-disruptors-by-participating-national-authorities

Aine, joka on siirretty johonkin vastaavaan alaluetteloon nimeltä "Substances no
longer on list" ja joka ei enää ole millään luetteloissa I–III, ei enää jätetä
ulkopuolelle. Poikkeuksen muodostavat alaluettelon II aineet, jotka on arvioitu
sellaisen asetuksen tai direktiivin nojalla, jossa ei ole säännöksiä ED-aineiden
tunnistamisesta (esim. kosmetiikka asetus jne.). Näiden aineiden osalta EDominaisuudet on saatettu vahvistaa tai niitä voidaan epäillä. Pohjoismainen
Ympäristömerkintä arvioi olosuhteet tapauskohtaisesti alaluettelossa III esitettyjen
taustatietojen perusteella. Lisäksi seuraavat yksittäiset aineet ja aineryhmät ovat
kiellettyjä tai rajoitettuja. Alla lueteltujen aineiden ja edellä ryhmiteltyjen aineiden
välillä voi olla päällekkäisyyttä.
•

Lyhytketjuiset klooriparafiinit (C10–C13) ja keskiketjuiset
klooriparafiinit (C14–C17).

•

Per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS).

•

Alkyylifenolietoksylaatit (APEO) ja alkyylifenolijohdannaiset (aineet,
jotka vapauttavat alkyylifenoleita hajotessaan).

•

Halogenoidut palonestoaineet.

•

Ftalaatit.

•

Raskasmetallit lyijy, kadmium, arseeni, kromi (VI), elohopea ja näiden
johdannaiset.

•

Bisfenoli-A, Bisfenoli-S ja Bisfenoli-F.

•

Boorihappo, natriumperboraatti, perboorihappo, natriumboraatti
(booraksi) ja muut karsinogeenisiksi, mutageenisiksi tai
lisääntymisterveydelle vaarallisiksi kategorioissa 1A/1B/2/Lact
luokittuvat yhdisteet.

•

Orgaaniset tinayhdisteet.

Poikkeus:
•

Materiaali sähköasennusputkissa voi sisältää bromattuja
palonestoaineita edellyttäen, että seuraavat raja-arvot täyttyvät:
o
o

Bromipitoisuus (Br) ≤ 0.15%
Klooripitoisuus (Cl) ≤ 0.15%
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Kokonaispitoisuus: bromipitoisuus (Br) + klooripitoisuus (Cl) ≤
0.2%

Pitoisuus tulee todentaa ionikromatografisesti (IC) standardissa EN 14582
kuvatun menetelmän mukaisesti tai modifioitujen IC-menetelmien EN 50642
mukaisesti.


Rakennustuotteen tai -materiaalin valmistajan vakuutus liitteen 10 mukaisesti.



Rakennustuoteseloste, mikäli tuotteelle on sellainen saatavilla.
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Antimikrobiset pintakäsittelyt
Biosidivalmisteella käsiteltyjä esineitä (katso "Määritelmät"), joissa tarkoituksena
on luoda antimikrobinen tai antiviraalinen pinta, ei saa käyttää
rakennustuotteissa ja -materiaaleissa. Tämä sisältää myös kiinnittymisenesto(antifouling), itsepuhdistus- ja hopeananopartikkelikäsittelyt.
Poikkeukset:
•

Puu, joka on kyllästetty lahoamista, sinistymistä ja homehtumista
vastaan. Tuotteiden tulee täyttää vaatimukset O28 ja O31.

•

Suodattimet ja ovitiivisteet kodinkoneissa.



Hakijan täyttämä vakuutus, jossa vahvistetaan, että Joutsenmerkityssä
rakennuksessa ei ole käytetty antimikrobisia/antiviraalisia lisäaineita. Liite 11.
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Formaldehydiemissiot
Vaatimus kattaa kaikki puupohjaiset ja laminoidut paneelit ja levyt sisäkäyttöön,
jotka sisältävät formaldehydipohjaisia lisäaineita, kuten esimerkiksi
rakennuslevyt (käsittelemätön tai pintakäsitelty), lattiapaneelit, ovilevyt* ja muut
kalusteet kuten myös listat ja karmit.
Vaatimus ei koske ainoastaan julkisivupaneeleina myytäviä paneeleita,
massiivipuisia työtasoja ja yksittäisiä kalusteyksityiskohtia, kuten hattu- tai
kenkähyllyjä.
Keskimääräinen formaldehydiemissio ei saa ylittää testimenetelmäkohtaisia rajaarvoja taulukon 13 mukaan.
Taulukko 13. Raja-arvot formaldehydiemissioille.
Testimenetelmä

EN 717-1

Puupohjaiset paneelit ja kalusteet

0.062 mg/m

Laminoidut** paneelit ja kalusteet
Sisältäen korkeapainelaminaatit (HPL),
painelaminaatit (CPL) ja
kompaktilaminaatit (umpilaminaatit)

NA

EN 16516
3

0.124 mg/m3
0.03 mg/m3

Jos paneeli on päällystetty esimerkiksi melamiinilla tai laminaatilla, niin silloin
tulee testata lopullinen tuote päällysteineen. Jos kaluste koostuu useammasta kuin
yhdestä paneelista, voidaan testata lopullinen tuote tai paneelit erikseen.
* Suomessa kerrostaso-ovien, jotka ovat paloluokiteltuja standardin EN16034
mukaisesti, tulee yllä olevassa taulukossa mainittujen emissiorajojen sijaan täyttää
M1-luokalle asetetut vaatimukset.
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Muita kuin yllä olevassa taulukossa mainittuja analyysimenetelmiä voidaan
käyttää edellyttäen, että riippumaton kolmas osapuoli varmistaa
testausmenetelmien välisen vastaavuuden.
Jos uutta lainsäädäntöä tulee voimaan tai olemassa olevaa lainsäädäntöä
kiristetään ja lainsäädännöstä tulee tiukempi kuin Pohjoismaisen
Ympäristömerkinnän formaldehydille asettamista vaatimuksista näiden
kriteerien voimassaoloaikana, niin tätä vaatimusta tarkistetaan.


Liitteen 12 mukainen vakuutus formaldehydipohjaisten lisäaineiden
esiintymisestä.



Sertifikaatti tai analyysiraportti riippumattomalta kolmannelta osapuolelta, josta
käy ilmi vaatimustaso ja käytetty menetelmä/standardi.

6.5

Ympäristömerkityt tuotteet

P13

Ympäristömerkityt tuotteet
Joutsenmerkityssä rakennuksessa käytettävistä Joutsenmerkityistä tai EUympäristömerkityistä tuotteista saa pisteitä. Kullekin tuotekategorialle
taulukossa 15 on määritelty yksilöllinen enimmäispistemäärä.
Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään 14 pistettä. Saavutettava pisteiden
vähimmäismäärä taulukon 15 mukaisesti.
Taulukko 14. Maakohtaiset vähimmäispistemäärät.
Maa

Vähimmäispistemäärä

DK/SE/NO

8

FI

6

IS

5

Taulukko 15. Tuotekategoriat, joista saa pisteitä.
Tuotekategoria

Kategorian
enimmäispisteet (Pmax)

Rakennuslevyt ja julkisivupaneelit höyrynsulun ulkopuolella

2

Rakennuslevyt, seinäpäällysteet ja paneelit höyrynsulun
sisäpuolella

2

Lattiat (näkyvä kerros, kaakelit pois lukien)

3

Kaakelit (lattia ja seinä)

1

Kylpyhuonekalusteet

1

Vaatekaapit (mukaan lukien naulakot/hattuhyllyt ja vastaavat)

2

Keittiöt (ovet, rungot ja työtasot)

3

Ikkunat

2

Ulko-ovet

1

Sisäovet

2

Ulkokalusteet

2

Leikkikenttävälineet

2

Tulisijat

1

Kestävä puutavara

2

Sisämaalit

3
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Tasoitteet (sisäkäyttö)

2

Ulkomaalit

2

Tiivistystuotteet

2

Liimat

2

Muut kemialliset rakennustuotteet

2

Muut tuotteet

Määritellään, kun
tarpeellista

Pisteiden enimmäismäärä yhteensä

14

Kokonaispistemäärä (Ptotal) lasketaan seuraavasti:
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = �

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐵𝐵
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛
∗ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐴𝐴 +
∗ 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝐵𝐵 + ⋯ +
∗ 𝑃𝑃
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑛𝑛

Ecox = ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä kategoriassa X
Totalx = tuotteiden kokonaismäärä kategoriassa X
Pmaxx = enimmäispistemäärä kategorialle X
Laskelmalla käytettävän yksikön valinta on luvanhaltijan valittavissa, mutta
tuoteryhmää kohden voidaan käyttää vain yhtä yksikköä.
Pisteiden kokonaismäärä pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.


Valmis laskelma tarvittavilla tuotetiedoilla.



Dokumentaatio laskelman tuotteille ja niiden määrille, kuten laskut/lähetteet tai
arviot määristä.

7

Luonnon monimuotoisuus ja puuraaka-aineet
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Puulajit, joiden käyttöä on rajoitettu
Vaatimus koskee kaikkia puupohjaisia tuotteita, joita käytetään
Joutsenmerkittyjen rakennusten, lisärakennusten ja ulkoalueiden
rakentamisessa. Vaatimus koskee myös rakentamisessa käytettäviä puupohjaisia
tuotteita, jotka eivät sisälly rakennukseen, kuten valumuoteissa käytettävä puu.
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän luettelo rajoitetuista puulajeista* käsittää:
a. CITES (Liitteet I, II ja III)
b. IUCN:n punainen lista, luokiteltu: CR, EN ja VU
c.

Norjan sademetsäsäätiön puulista

d. Siperian lehtikuusi (peräisin EU:n ulkopuolisista metsistä)
Listattuja puulajeja a) CITES (liitteet I, II ja III) ei saa käyttää.
Kohdassa b), c) tai d) lueteltuja puulajeja voidaan käyttää, jos ne täyttävät kaikki
seuraavat vaatimukset:
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•

Puulajit eivät ole peräisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella
listalla, luokiteltu: CR, EN tai VU.

•

Puulajit eivät ole peräisin koskemattomasta metsämaisemasta (IFL), joka
on määritelty World’s IFL 2000 -kartassa Google Earthissa
http://www.intactforests.org/world.map.html.

•

Puulajit ovat peräisin FSC- tai PEFC-sertifioiduista metsistä/viljelmistä,
ne kuuluvat voimassa olevan FSC/PEFC-alkuperäketjun sertifikaatin
piiriin ja niitä dokumentoidaan/valvotaan FSC:nä tai PEFC:nä täysin
FSC-siirtomenetelmän tai PEFC-fyysisen erotusmenetelmän avulla.

•

Viljelmissä kasvatettujen puulajien on lisäksi oltava peräisin ennen
vuotta 1994 perustetusta FSC- tai PEFC-sertifioidusta
metsästä/viljelmästä.

* Rajoitettujen puulajien luettelo löytyy osoitteesta: http://www.nordicecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/pulp--paper-producers/forestryrequirements-2020/
Hakija täyttää vakuutuksen koko projektille.
Puutavaran täyttää vakuutuksen, jos puupohjaisille tuotteille on laadittava
vakuutus toimitusketjun portaalissa.


Vakuutus, että kohdissa a–d lueteltuja puulajeja ei ole käytetty
Joutsenmerkityssä rakennuksessa. Käytetään liitettä 13.
Jos käytetään lajeja luettelon kohdasta b, c tai d:



Hakijan/valmistajan/toimittajan on esitettävä voimassa oleva FSC/PEFCalkuperäisketjun sertifikaatti, joka kattaa tietyt puulajit ja osoittaa, että puuta
valvotaan 100 % FSC:nä tai PEFC:nä FSC-siirtomenetelmällä tai PEFC-fyysisellä
erotusmenetelmällä.



Hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava täydellinen jäljitettävyys
metsään/sertifioituun metsäyksikköön, mikä osoittaa että:
•

puut eivät ole peräisin alueelta, joissa ne ovat IUCN:n punaisella listalla,
luokiteltu: CR, EN tai VU;
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•

Puulajit eivät ole peräisin koskemattomasta metsämaisemasta (IFL), joka
on määritelty World’s IFL 2000 -kartassa Google Earthissa
http://www.intactforests.org/world.webmap.html;

•

Viljelmien osalta hakijan/valmistajan/toimittajan on dokumentoitava, että
puulajit eivät ole peräisin vuoden 1994 jälkeen perustetuista FSC- tai
PEFC-sertifioiduista viljelmistä.

Puun ja bambun jäljitettävyys ja sertifiointi
Tämä vaatimus koskee seuraavia massiivipuusta, liimapuusta, viilupuusta,
bambusta, vanerista, viilusta tai lastu-/kuitulevystä valmistettuja rakennuksen
elementtejä, joita käytetään Joutsenmerkityn rakennuksen ja lisärakennusten
rakentamisessa:
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•

Rakennuksen puurakenteissa (katot, seinät ja lattiat) käytettävät rungot,
ristikot, pystypuut ja palkit

•

Kattojen, seinien ja lattioiden alusta, kuten vaneri, lastulevyt, pontit ja
kattopalkit

•

Sisäpaneelit

•

Ulkoverhous ja julkisivupaneelit

•

Parvekkeiden, terassien, kuistien ja aitojen puutavara

•

Puulattiat

•

Listoitus

•

Ovet ja oven karmit

•

Ikkunat

•

Keittiön kaapit ja työtasot

•

Puukuitueriste

Hakija voi sisällyttää muita rakennuksen osia sertifioidun puuraaka-aineen
laskentaan. Joutsenmerkityt puutuotteet täyttävät vaatimuksen sertifioidulle
puuraaka-aineelle.

Puulajien nimet

Hakijan/toimittajan on ilmoitettava Joutsenmerkityissä rakennuksissa
käytettävän puuraaka-aineen tai bambun nimi (lajin nimi).

Puun alkuperäketjun sertifiointi (Chain-of-Custody)

Puuraaka-aineen toimittajalla on oltava voimassa oleva alkuperäketjun (CoC)
sertifiointi FSC/PEFC-järjestelmässä.
Alkuperäketjun sertifiointivaatimus ei koske toimittajia, jotka toimittavat
Joutsenmerkittyihin rakennuksiin ainoastaan kierrätysmateriaalia. Katso
kierrätysmateriaalin määritelmä alta*.
Poikkeuksena edelliseen hakijan toimittaja (kuten puusepänverstas), jolla ei ole
FSC/PEFC CoC - sertifiointia, voidaan myös hyväksyä. Tämä edellyttää, että
toimittaja vakuuttaa, että puuraaka-aineet ostetaan CoC-sertifioidulta
puutoimittajalta, joka voi todistaa, että puuraaka-aineet noudattavat tässä
määritettyjä vaatimuksia. Toimittajan on taattava, että sertifioitu puu myydään
rakennuksen Joutsenmerkin hakijalle. Hakijalla on oltava sopimus toimittajan
kanssa, jossa kuvataan, miten toimittaja takaa, että sertifioitu puu toimitetaan
hakijalle. Sopimuksessa on määrättävä, että toimittajalla on velvollisuus ilmoittaa
hakijalle puutoimittajan vaihtumisesta.

Sertifioitu puuraaka-aine ja bambu

Vähintään 70 painoprosenttia kaikesta Joutsenmerkityssä rakennuksessa
käytettävästä puuraaka-aineesta ja bambusta on oltava peräisin metsistä, joita
hoidetaan kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti ja jotka täyttävät
FSC- tai PEFC-alkuperäketjussa asetetut vaatimukset, tai oltava
kierrätysmateriaalia*.
Muun puuraaka-aineen on oltava FSC/PEFC-järjestelmän mukaisesti FSC/PEFCkontrolloitua puuta tai kierrätysmateriaalia (katso määritelmät).
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Pohjoismainen ympäristömerkintä laskee primääripuuteollisuuden sivutuotteet
(kuten sahanpurun, hakkeen ja kaarnan) sekä metsänhoidon jätteet (kuten
kaarnan, oksat ja juuret) kierrätysmateriaaleiksi.


Käytettyjen puuraaka-aineiden ja bambun nimet (lajien nimet).



Voimassa oleva FSC/PEFC-alkuperäketjun sertifiointi kaikilta puupohjaisten
tuotteiden toimittajilta, joka kattaa kaikki Joutsenmerkityssä rakennuksessa
käytetyt puumateriaalit ja bambun. Vaihtoehtoisesti sertifikaatin haltijan
voimassa olevan sertifikaatin tiedot FSC/PEFC-sertifikaattitietokannassa.



Dokumentaatiovaihtoehto 1: Yhteenveto, jossa näkyy i) puuraaka-aineen
kokonaismäärä ja ii) hankkeessa käytetyn sertifioidun puuraaka-aineen tai
kierrätysmateriaalin kokonaisosuus. Laskukopio(t), jotka vahvistavat sertifioidun
puuraaka-aineen tai hanketta varten ostettujen kierrätysmateriaalien osuuden.



Dokumentaatiovaihtoehto 2: Yhteenvedon perustana voidaan käyttää toimittajien
yhteistä allekirjoitettua luetteloa (kaikkien hankkeen puuraaka-ainetoimitusten
yhteenveto, joka sisältää seuraavat tiedot: CoC-koodi, puulajien nimi, tuotteiden
tyyppi, kunkin tuotteen FSC/PEFC-tiedot, puuraaka-aineiden määrät ja
sertifioidun/kierrätetyn puun osuus sekä laskunumero(viite)). Pohjoismainen
ympäristömerkintä voi pyytää laskukopioita Joutsenmerkittyä rakennusta varten
ostetun sertifioidun puun osuuden vahvistamista varten.



Jos hakija ei käytä CoC-sertifioitua toimittajaa, toimittajan on esitettävä i)
kyseisten puuraaka-aineiden CoC-sertifioidun toimittajan laskut sekä ii) laskuja
vastaava voimassa oleva sertifikaatti. Laskussa on osoitettava sertifioidun
puuraaka-aineen määrä ja sertifiointinumero.
Hakijalla on oltava dokumentoitu sopimus toimittajan kanssa, jossa kuvataan,
miten toimittaja takaa, että laskussa määritetty sertifioitu puuraaka-aine
toimitetaan hankkeeseen. Sopimuksessa ilmaistaan myös, että toimittajalla on
velvollisuus ilmoittaa kaikista puuraaka-ainelähteen muutoksista. Pohjoismainen
Ympäristömerkintä voi pyytää lisätietoja.

O36

Ekologiaraportti
Rakennustyömaan kattava ekologiaraportti on toimitettava ja sen on sisällettävä
seuraavat:
a. Arviointi, onko rakennustyömaa seuraavien määritelmien mukainen:
o

Maatalous- ja viljelysmaa, jonka maaperän hedelmällisyys ja
maanalainen monimuotoisuus on keskitasoinen tai korkea EU
LUCAS -tutkimuksen mukaan

o

Maa, joka vastaa metsän määritelmää kansallisessa
kasvihuonekaasuinventaariossa käytetyn kansallisen lain
mukaan. Jos tämä ei ole käytettävissä, FAO:n metsän
määritelmän mukaisesti.

b. Rakennustyömaan luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen
kartoitus. Tähän sisältyy maisemaekologian ja ekosysteemipalvelujen,
geologisten kerrostumien, vesistöjen, riistan ja kalojen ekologisten
alueiden, elinympäristöjen, kansallisesti tärkeiden lajien ja vieraslajien
arviointi. Kartoitustapa on kuvattava. Liitteessä 14 on ohjeita.
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Suositellut toimet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja toimet,
jotka voidaan tehdä monimuotoisuuden lisäämiseksi tai
monimuotoisuuden vähenemisen kompensoimiseksi rakennustyömaalla.
Suositellut toimet on luokiteltava niiden monimuotoisuuteen
aiheuttamien vaikutusten mukaan. Ehdotuksia on annettava myös
siitä, miten toimet voidaan toteuttaa rakennushankkeen aikana.
Liitteessä 14 on ohjeita.

Raportti on tehtävä, aina kun mahdollista, ennen rakennustyömaan valmistelujen
ja rakentamisen aloittamista.
Biologin/ekologin, jolla on vähintään kahden vuoden kokemus monimuotoisuuden
kartoittamisesta, on tehtävä kartoitus.


Ekologiaraportti



Ekologin/biologin pätevyyden ja vähintään kahden vuoden kokemuksen osoittava
dokumentaatio.

O37

Toimenpiteet luonnon monimuotoisuudelle
A: Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja suojeleminen
rakennuspaikalla
Hakijan on kuvattava ekologiaraportin toimenpiteet ja suositukset, jotka se aikoo
ottaa käyttöön, jotta rakennustyömaan monimuotoisuus voidaan säilyttää ja sitä
voidaan lisätä/kompensoida rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistumisen
jälkeen.
Kaksi vaihtoehtoa on käytettävissä rakennustyömaan omistuksen mukaan:
1. Jos hakija omistaa rakennustyömaan, vähintään seuraavat
toimenpiteet on tehtävä (jos niitä suositellaan ekologiaraportissa):
•

Työmaalla esiintyvät vieraslajit on poistettava tai niitä on
hallittava*. Näitä lajeja ei saa myöskään istuttaa. Tämä koskee
myös viherkattoja.

•

Työmaan luontoarvoa sisältäviä elementtejä on suojeltava
mahdollisimman hyvin ekologiaraportin** suositusten
mukaisesti.

•

Paikallisia kasvilajeja on istutettava kaikille yleisille alueille.

2. Jos hakija ei omista rakennustyömaata, hakijan on keskusteltava
aktiivisesti rakennustyömaan omistajan kanssa kohdassa 1 mainittujen
toimenpiteiden toteuttamisesta.
* Tämä

koskee pääasiassa lajeja, joiden tuominen ja myyminen on kielletty. Ne
löytyvät seuraavista dokumenteista: Tanska: Tanskan ympäristönsuojeluviraston
vieraslajien luettelo. Suomi: Kansallinen vieraslajiluettelo. Norja: Vieraseliöiden
sääntelyä koskeva liite 1. Ruotsi: Tällä hetkellä vaatimus koskee EU-luettelon lajeja
ja luetteloa ongelmallisimmista lajeista, joita ei vielä säädellä lailla. Tämä voi
muuttua, kun viranomaiset laativat uudet luettelot. Islanti: laki 583/2000. Kaikki
maat: säädös (EU) 2016/1141.
** Suuren luontoarvon omaavia elementtejä ovat vanhat tammet ja muut suuret
puut, kuten pyökit ja koivut, sekä lammet ja purot.
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B: Suojelu- ja ylläpitosuunnitelma:
Hakijan on toimitettava työmaan monimuotoisuuden hallintaa koskeva
suunnitelma, joka on luovutettava tuleville asukkaille ja/tai talonmiehille.
Suunnitelman on sisällettävä vähintään seuraavat, jos ne katsotaan oleelliseksi
ekologiaraportissa:
•

Ekologiaraportti.

•

Toimintasuunnitelman ohjeet ja suositukset.

•

Hoidosta vastaavien henkilöiden yleiskuvaus, eli talonmiesten ja
asukkaiden vastuualueiden määritys.

•

Istutettavaksi suositeltavien lajien yleiskuvaus ja hoito-ohjeet.

•

Yleiskuvaus vieraslajeista, joita ei saa istuttaa.

•

Hyvien puutarhanhoitotapojen kuvaus, mukaan lukien kielto käyttää
torjunta-aineita viheralueilla ja ohjeet suositeltavien vaihtoehtoisten
tuholaisten ja rikkaruohojen torjuntatavoista.

•

Kuvaus kompostin käytöstä, jossa ilmoitetaan myös, että vieraslajeja ei
saa laittaa kompostiin, vaan ne tulee toimittaa kunnalliseen
puutarhajätteen keräykseen.



A1: Kuvaus ekologiaraportin toimenpiteistä ja suosituksista, jotka hakija aikoo
ottaa käyttöön, jotta rakennustyömaan monimuotoisuus voidaan säilyttää ja sitä
voidaan lisätä/kompensoida rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistumisen
jälkeen.



A2: Dokumentaatio keskusteluista työmaan omistajan kanssa ja kuvaus
ekologiaraportin mahdollisista toimenpiteistä ja suosituksista, jotka aiotaan
toteuttaa, jotta työmaan monimuotoisuutta voidaan lisätä/kompensoida
rakentamisen aikana ja rakennuksen valmistumisen jälkeen.



B: Työmaan monimuotoisuuden hallintasuunnitelma ja tiedot siitä, miten se
luovutetaan tuleville asukkaille ja talonmiehille.

P14

Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja suojelu
Pisteitä annetaan toimenpiteistä, jotka säilyttävät ja lisäävät monimuotoisuutta
rakennushankkeen aikana.
Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään kuusi pistettä seuraavilla toimilla:
Taulukko 16. Toimenpiteet luonnon monimuotoisuudelle.
Toimenpide

Pisteet

Viherkatot. Viherpinta-alan on oltava vähintään 50 % katon käytettävissä
olevasta pinta-alasta. Jos viherkatto yhdistetään viljelylaatikoihin, viljelylaatikot
lisäävät 50 prosentin osuutta. Vaihtoehtoisesti viherpinta-alan (viherkatto +
viljelylaatikot) on muodostettava yhteensä vähintään 75 % kokonaispintaalasta. 1 piste annetaan vähän hoitoa vaativista katoista ja 2 pistettä paljon
hoitoa vaativista katoista.*

2

Pintavesien (sadevesi tai sulamisvesi, joka virtaa erilaisia pintoja (kuten
ruohoa, soraa, asfalttia ja kattoja) pitkin, ja hulevedet) paikallinen hallinta, joka
edistää monimuotoisuutta, eli avointen vesiväylien ja luonnonrantaisten
lampien, kosteikkojen ja sadeveden keräysjärjestelmien perustaminen.

2

Läpäisevät pinnat: Vähintään 75 % kaikista työmaan kulkuväylistä, teistä,
oleskelualueista ja/tai leikkipaikoista on läpäiseviä. Pysäköintitiloja ei
huomioida.
Asfalttia, tiiltä ja betonia ei katsota läpäiseväksi.

2
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Kaupunkiviljelymahdollisuuksien luominen, esimerkiksi viljelylaatikoilla.
Vesipisteiden on sijaittava lähellä. Alueen tai sadon vaadittua kokoa ei ole
määritetty, mutta ekologin on tehtävä yleisarvio.

1

Monimuotoiset puutarhat. Painopiste on yksipuolisen viljelyn ulkopuolisen
osuuden kasvattamisessa ja perennaistutusten, kukkaniittyjen,
monikerroksisen kasvillisuuden ja uusien elinympäristöjen lisäämisessä.
Puutarhoissa tulee olla syötäviä kasveja, hedelmäpuita ja pölyttäjiä (kuten
kimalaisia ja mehiläisiä) houkuttelevia kasveja. Puut, istutukset ja viherkatot on
suunniteltava siten, että hyönteisten on helpompi liikkua. Alueen vaadittua
kokoa ei ole määritetty, mutta ekologin on tehtävä yleisarvio.

2

Elinalueiden luominen paikallisille hyönteis-, lintu-, lepakko, lento-oravalajeille
tai lampien perustaminen sammakkoeläimille.
Vähintään yksi linnunpönttö, hyönteishotelli tai muu vastaava on kiinnitettävä
joka kymmenettä asuntoa kohden. Opetusrakennuksissa ja
toimistorakennuksissa on kiinnitettävä vähintään yksi linnunpönttö,
hyönteishotelli tai muu vastaava jokaista rakennuksen kymmenettä käyttäjää
kohden.
Pisteitä ei anneta mehiläispesistä, sillä kotieläimenä pidettäviä mehiläisiä
pidetään vieraslajina.

1

Puutarhajätteen kompostoiminen, jos se on sallittua kunnassa ja ekologin
suosittelemaa. Ekologin on suositeltava kompostin sijoituspaikka, jotta
esimerkiksi valumat voidaan välttää. Koon on vastattava puutarhan kokoa.

1

Oleskelualueet ja/tai luonnonmukaiset leikkipaikat. Oleskelualueet voidaan
liittää monimuotoisuuden parantamiskeinojen, kuten viljelylaatikoiden,
yhteyteen. Luonnonmukaiset leikkipaikat ovat luonnon muovaamia
leikkipaikkoja, joissa on erilaisia luonnonmateriaaleja.

1

Enimmäispistemäärä

6

* Vähän hoitoa vaativissa katoissa on ohut maakerros tai kasvualusta (usein
maksaruohokattoja). Paljon hoitoa vaativissa katoissa on paksumpi maakerros,
jossa voi kasvattaa pensaita ja pieniä puita, jolloin se parantaa biologista
monimuotoisuutta enemmän.


Kuvaus toimenpiteistä, jotka on otettu käyttöön ekologiaraportin suositusten
mukaisesti.



Dokumentaatio toimenpiteiden suorittamisesta.

8

Sisäilmasto

O38

Akustiikka
Vaatimus on vahvistettava akustiikkasuunnitelmalla, josta käyvät ilmi lasketut
äänitasot ja suunnitellut ääniluokat rakennusprojektissa.
Suunnitelman tulee laatia akustiikkasuunnittelija, jolla on vähintään kahden
vuoden kokemus.

Opetusrakennukset
Suomi: Ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä, 2018
(perustuu asetukseen 796/2017) annetut rakennustyyppikohtaiset ohjearvot
äänitasoeroluvulle DnT, W ja askeläänitasoluvulle L’nT,w + CI,50-2500 tulee
täyttyä. Ääniluokka jälkikaiunta-ajalle tulee olla B standardin SFS 5907:2004 tai
myöhemmän vastaavan standardin mukaan.
Tilat, joissa oleskellaan vain lyhytaikaisesti, ei tarvitse täyttää vaatimusta.
Turvallisuussyistä päiväkodeissa koko osasto katsotaan yhdeksi huoneeksi
ilmaäänieristysparametrille.
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Asuinrakennukset
Suomi: Ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä, 2018
(perustuu asetukseen 796/2017) annetut rakennustyyppikohtaiset ohjearvot
äänitasoeroluvulle DnT, W ja askeläänitasoluvulle L’nT,w + CI,50-2500 tulee olla
3 dB ohjearvoja alhaisemmat. Ääniluokka jälkikaiunta-ajalle tulee olla B
standardin SFS 5907:2004 tai myöhemmän vastaavan standardin mukaan.

Toimistorakennukset
Suomi: Ympäristöministeriön ohjeessa rakennuksen ääniympäristöstä, 2018
(perustuu asetukseen 796/2017) annetut rakennustyyppikohtaiset ohjearvot
äänitasoeroluvulle DnT, W ja askeläänitasoluvulle L’nT,w + CI,50-2500 tulee
täyttyä. Ääniluokka jälkikaiunta-ajalle tulee olla B standardin SFS 5907:2004 tai
myöhemmän vastaavan standardin mukaan.
Tilat, joissa oleskellaan vain lyhytaikaisesti, ei tarvitse täyttää vaatimusta.


Akustiikkasuunnitelma, josta käy ilmi näyttää lasketut äänitasot ja suunnitellut
ääniluokat rakennusprojektissa.



Akustiikkasuunnittelijan pätevyyden kuvaus, kuten CV.

P15

Akustiikan laadunvarmistus
Kaikille rakennustyypeille minkä tahansa akustisen parametrin
kontrollimittaukset pakollisen vaatimuksen O39 mukaisesti antavat yhden
pisteen. Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään yksi piste.
Jos poikkeamia suunnitelluista/simuloiduista arvoista havaitaan, tulee tämä
korjata toimenpitein. Dokumentaatio toimitetaan Pohjoismaiselle
Ympäristömerkinnälle.
Akustiikkasuunnittelijan on määriteltävä suoritettavien mittausten laajuus niiden
merkityksen varmistamiseksi.
Mittausmenetelmien on oltava kansallisen lainsäädännön ja/tai alan kansallisten
ohjeiden mukaisia.



Merkityksellisten ääniparametrien kontrollimittausten tulokset, mukaan lukien
mittausmenetelmien kuvaus ja perustelut mittaukseen valituille
huoneille/alueille.



Tarvittaessa dokumentaatio korjaavista toimenpiteistä, mikäli suunnitteluarvot
poikkeavat mitatuista arvoista.

O39

Päivänvalon saatavuus
Päivänvalon saatavuus* Joutsenmerkityssä rakennuksessa on arvioitava
tietokonesimulaatioiden avulla käyttämällä toista standardissa CEN 17037
kuvatuista menetelmästä tavoitepäivänvalokerroin (Target daylight factor)** tai
tavoitevalaistustaso (Target illuminance). Vähintään 50 % huoneen
käyttöalasta*** tulee täyttää tavoitevalaistustaso tai päivänvalokerroin. Katso
liitteestä 15 tarkempia tietoja menetelmistä ja syöttöarvoista.

Asuinrakennukset

Hakijan on osoitettava tietokonesimulaatiolla, että yhteisissä oleskelutiloissa
päivänvalon saatavuus täyttää taulukossa 17 esitetyt vaatimukset. Yhteiset
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oleskelutilat**** määritellään tiloiksi, jotka on tarkoitettu kokoontumiseen,
ruokailuun, television katseluun jne. Kaikkien asuntojen/huoneistojen on
täytettävä vaatimus, mikä osoitetaan simulaatioilla. Kerrostalojen tai identtisten
pientalojen osalta hyväksytään simulaatiot kriittisille asunnoille (≥5 asuntoa)
hyväksytään. Valinta tulee perustella.
Taulukko 17. Vähimmäistasot tavoitevalaistustasolle (Target illuminance level) ja
tavoitepäivänvalokertoimelle (Target daylight factor) kussakin maassa asuinrakennuksille.
Maa

Tavoitevalaistustasot

Tavoitepäivänvalokerroin (DT)

Tanska

200 lux

1.4%

Ruotsi

150 lux

1.3%

Norja

200 lux

1.6%

Suomi

150 lux

1.1%

Islanti

200 lux

1.7%

Opetusrakennukset

Hakijan on osoitettava tietokonesimulaatiolla, että jokaisessa
yhteiskäyttöalueella, joihin kuuluvat yhteiset huoneet/leikkihuoneet,
luokkahuoneet sekä ryhmätyö- ja opiskelutilat, päivänvalon saatavuus täyttää
taulukossa 18 esitetyt vaatimukset. Tilat, joita käytetään lyhytaikaiseen käyttöön,
kuten käytävät tai kylpyhuoneet, ja alueet, joilla on erityisiä
valaistusvaatimuksia, eivät sisälly vaatimukseen taulukon 19 mukaisesti.

Toimistorakennukset

Hakijan on osoitettava tietokonesimulaatiolla, että työskentelyalueilla
päivänvalon täyttää taulukossa 18 esitetyt vaatimukset. Tilat, joita käytetään
lyhytaikaiseen käyttöön, kuten käytävät tai kylpyhuoneet, ja alueet, joilla on
erityisiä valaistusvaatimuksia, eivät sisälly vaatimukseen taulukon 19 mukaisesti.
Taulukko 18. Vähimmäistasot tavoitevalaistustasolle (Target illuminance level) ja
tavoitepäivänvalokertoimelle (Target daylight factor) kussakin maassa
opetusrakennuksille ja toimistorakennuksille.
Maa

Tavoitevalaistustasot

Tavoitepäivänvalokerroin (DT)

Tanska

300 lux

2.1%

Ruotsi

300 lux

2.5%

Norja

300 lux

2.4%

Suomi

300 lux

2.2%

Islanti

300 lux

2.6%

Taulukko 19.
Simulaatioista poisjätettävät alueet
Urheilutilat ja kuntosalit
Auditoriot

**

Musiikkiluokat
Alueet, joilla on erityisiä turvallisuustarpeita, kuten teknisen työn tilat tai laboratoriot
Huoneet terveydenhuoltoon, hammashoitoon jne.
Opettajanhuoneet ja henkilökunnan huoneet
Kokoustilat
Ruokalat
Muut huoneet, joissa on erityistarpeita ja jotka voidaan vapauttaa tästä vaatimuksesta, tarvitsevat
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän hyväksynnän

Tavoitepäivävalokerroin (DT) määritellään rakenteen sisällä olevan valotason ja rakenteen ulkopuolella
olevan valotason suhteena tietyllä sisäpuolen valaistustasolla.
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*** Käyttöalue on osa asuttavaksi tarkoitetun huoneen tilasta.
**** Yhteiset asuintilat määritellään tiloiksi, jotka on tarkoitettu kokoontumiseen, ruokailuun, television
katseluun jne. Senioritaloissa/palvelutaloissa mukana ovat sekä yksityiset että yleiset tilat, jotka on
tarkoitettu kokoontumiseen, ruokailuun, television katseluun jne.



Kuvaus kriittisten yksiköiden valinnasta (worst case -tapaukset kussakin
projektissa) asuinrakennuksissa, opetusrakennusten yhteisissä tiloissa tai
työskentelytiloissa toimistorakennuksissa.



Joko menetelmän 1 tai menetelmän 2 mukaisesti laaditun tietokonesimuloinnin
tulokset sekä piirustukset käyttöalueeksi määritellystä alueesta ja sen
päivänvalon saatavuudesta.

P16

Päivänvalokokemuksen optimointi
Hakija voi valita yhden tai useamman seuraavista vaihtoehdoista. Jokaisesta
valinnasta saa yhden pisteen, vaatimuksesta on mahdollista saada enintään
kolme pistettä.

A. Valaistuksen ennustemenetelmä (1 piste)

Menetelmän 2 (katso lisää liitteestä 15) käyttämisestä laskentamenetelmänä
vaatimuksessa O39 saa yhden pisteen.

B. Päivänvalon saatavuuden optimointi (2 pistettä)

Pisteitä myönnetään rakennuksille, joissa on hyvä päivänvalon jakautuminen
suuressa osassa huoneita verrattuna O39:n pakollisiin tasoihin. O39:n täyttyessä
vähintään 95 % käyttöalasta tulee saavuttaa taulukossa 20 esitetyt tavoitetasot.
Lisätietoja simulaatioista ja menetelmistä on liitteessä 15. Määritelmiä ja
poikkeuksia sovelletaan O39:n mukaan.
Taulukko 20. Vähimmäistasot valaistustasolle ja päivänvalokertoimelle.
Maa

Valaistustaso

Päivänvalokerroin (DT)

Tanska

100 lux

0.7%

Ruotsi

100 lux

0.8%

Norja

100 lux

0.8%

Suomi

100 lux

0.7%

Islanti

100 lux

0.9%



Kuvaus kriittisten yksiköiden valinnasta (worst case -tapaukset kussakin
projektissa) asuinrakennuksissa, opetusrakennusten yhteisissä tiloissa tai
työskentelytiloissa toimistorakennuksissa.



Joko menetelmän 1 tai menetelmän 2 mukaisesti laaditun tietokonesimuloinnin
tulokset sekä piirustukset käyttöalueeksi määritellystä alueesta ja sen
päivänvalon saatavuudesta.

C. Näkymä ulos (1 piste)

Hakijan on osoitettava vaatimuksenmukaisuus standardin EN17037 liitteessä C
suositeltujen vähimmäistasojen kanssa. Sisällytetyt ja poisjätetyt huoneet
määritellään kuten pakollisessa vaatimuksessa O39.
•

Asumis- ja toimintavyöhykkeillä näkymän vertailupisteestä katsottuna
avautuvilla näkymillä kulma "horizontal sight angle" on suurempi kuin 14°.
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•

Etäisyys ulkonäkymään on suurempi kuin 6 m.

•

Asumis- ja toimintavyöhykkeillä ainakin maisemakerros (kaupunki ja/tai
luonto) näkyy vähintään 75 %:lta käyttöalasta.



Kuvaus kriittisten yksiköiden valinnasta (worst case -tapaukset kussakin
projektissa) asuinrakennuksissa, opetusrakennusten yhteisissä tiloissa tai
työskentelytiloissa toimistorakennuksissa.



Kolmen tason tulokset ja piirustukset käyttöalaksi määritellystä alueesta.

D. Häikäisy (1 piste – vain opetusrakennukset ja
toimistorakennukset)

Hakijan on osoitettava, että seuraava vaatimus täyttyy standardin EN 17037
liitteen E mukaisesti:
•

DGPe<5% käyttöalalle* ei ylitä arvoa 0.45 5%:lle tilan käyttöajasta.

Päivänvalon häikäisyn todennäköisyys (daylight glare probability, DGP) voidaan
arvioida yksinkertaistetulla menetelmällä tai vuosittaisella DGP-laskelmalla.
Molemmat menetelmät on kuvattu standardin EN 17037 liitteessä E. DGParviointi ei sovellu tilaan, jossa on vaakasuorat päivänvaloaukot.
Käyttöala: tilat, joissa toiminta on verrattavissa lukemiseen, kirjoittamiseen tai
näyttölaitteiden käyttöön ja jossa paikassa olijat eivät voi valita sijaintia ja
katselusuuntaa.
*



Kuvaus käyttöalasta.



Käyttöalan simuloitujen laskelmien tulokset DGPe<5 %:lle.

E. Altistuminen auringonvalolle (1 piste – vain asuinrakennukset)

Hakijan on osoitettava tietokonesimulaatiolla, että seuraava vaatimus täyttyy
standardin EN 17037 liitteen D mukaisesti:
•

Valittuna päivänä aikavälillä 1.helmikuuta - 21.maaliskuuta, yhteiset
oleskelutilat saavat auringonvaloa vähintään 1.5 tuntia.

Laskentamenetelmät on kuvattu standardin EN 17037 liitteessä D.
Laskelma on suoritettava yhteisten oleskelutilojen kriittisille yksiköille. Yhteiset
oleskelutilat ja kriittiset yksiköt on määritetty pakollisessa vaatimuksessa O39 ja
liitteessä 15.


Kuvaus kriittisten yksiköiden valinnasta (worst case -tapaukset kussakin
projektissa) asuinrakennuksissa, opetusrakennusten yhteisissä tiloissa tai
työskentelytiloissa toimistorakennuksissa.



Tietokonesimulaation tulokset yhteisten oleskelutilojen kriittisille yksiköille.

O40

Lämpöviihtyminen ja ylikuumeneminen
Joutsenmerkityt rakennukset tulee suunnitella kestämään ylikuumenemista.
Huoneet, joissa on riski ylikuumenemiselle, tulee tunnistaa ja arvioida
vaatimustenmukaisuuden osalta taulukoiden 21 ja 22 mukaisesti. Tämä on
tarkistettava astetuntimäärien dynaamisilla simuloinneilla huonekohtaisesti.
Simuloinnin parametrit on esitetty liitteessä 16. Vaatimuksesta vapautetaan tilat,
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joita ei ole tarkoitettu asumiseen/oleskeluun, kuten kylpyhuoneet, eteiset,
käytävät, porraskäytävät sekä varasto- ja huoltotilat.
Lämpötilat* voivat ylittää seuraavat arvot vain rajoitetun tuntimäärän vuodessa,
kuten taulukoissa 21 ja 22 on esitetty:
Taulukko 21. Pitkän aikavälin operatiiviset lämpötilat.
Pitkän aikavälin operatiiviset lämpötilat

Tanska

Suomi

Islanti

Norja

Ruotsi

Asuinrakennukset* ja
toimistorakennukset

Lämpötila, °C

27

27

26

26

26

Enimmäisaika h

100

150

100

50

100

Senioritalot/palvelutalot
ja opetusrakennukset

Lämpötila, °C

26

26

26

26

26

Enimmäisaika h

100

150

100

50

100

Taulukko 22. Lyhyen aikavälin operatiiviset lämpötilat.
Lyhyen aikavälin operatiiviset lämpötilat

Kaikki maat

Asuinrakennukset ja
toimistorakennukset

Lämpötila, °C

28

Enimmäisaika, h, taulukossa 21
annettujen tuntien sisällä

25

Lämpötila, °C

27

Enimmäisaika, h, taulukossa 21
annettujen tuntien sisällä

25

Senioritalot/palvelutalot ja
opetusrakennukset

* Lämpötilasimulaatioiden sijaan voidaan käyttää PPD-simulaatioita seuraavilla
raja-arvoilla: PPD<10% vastaa 26°C:ta, PPD<15% vastaa 27°C:ta ja PPD<20%
vastaa 28°C:ta. Simulaatiot tulee tehdä standardin EN ISO 7730 mukaisesti ja
käyttää liitteen 16 parametreja.


Laskelmat kriittisten huoneiden keskimääräisestä operatiivisesta sisälämpötilasta
dynaamisten simulaatioiden perusteella.



Rakennusten piirustukset, joista käy ilmi valitut kriittiset huoneet.

P17

Aurinkovarjostus ja energiatehokkaat jäähdytystekniikat
Yksi piste myönnetään jokaisesta seuraavista sisälämpötilan säätelytekniikoista.
Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään 2 pistettä.
•

Ulkoinen aurinkovarjostus, jona toimivat arkkitehtoniset elementit, kuten
markiisit, ulkonemat, säleiköt jne., tai kasvillisuuden tarjoama
aurinkovarjostus. Kaikki kaakkoon, etelään ja lounaaseen päin olevat
ikkunat on otettava huomioon.

•

Meri- tai järviveden tarjoama jäähdytys.

•

Kaukojäähdytys.

•

Esimerkiksi vesi, suola, faasinmuutosmateriaalit, lumi tai jää toimivat
kausiluonteisen energian varastoijina.

•

Passiiviset jäähdytystekniikat, kuten automatisoitu yöaikainen
ilmanvaihto.
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Kaikkien keskusjäähdytysjärjestelmissä käytettävien jäähdytysaineiden
GWP ≤ 5.

•


Kuvaus valituista teknisistä ratkaisuista.



Viittaus joko energialaskelmiin (vaatimus O3) tai lämpöviihtyvyyssimulointiin
(vaatimus O40).

O41

Radon
Rakennukset täytyy rakentaa radonturvallisiksi, toimenpiteet tulee varmistaa
rakennuspaikan geologian ja kansallisten rakentamismääräysten mukaisesti.
Vaatimus ei koske rakennuksia Norjassa ja Islannissa, katso taustadokumentti.



Radonturvallisten toimenpiteiden varmistaminen rakennuspaikan geologian ja
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

O42

Kosteuden ehkäiseminen
Kosteuden ehkäiseminen rakennuksessa on dokumentoitava A-C mukaisesti:
A. Kosteudenhallintasuunnitelma
Ennen rakennustöiden aloittamista on kosteudenhallintasuunnitelma toimitettava
Ympäristömerkintään. Projektikohtaisen suunnitelman kosteuden ehkäisemiselle
tulee sisältää:

B.

•

Lista kosteusherkistä materiaaleista ja rakenteista.

•

Materiaalien/elementtien sääsuojaus kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

•

Suunnitelma rakennuksen ja olennaisten rakenteiden sääsuojauksesta

•

Kuvaus menettelyistä ja menetelmistä rakennuksen kuivaamiseksi.

•

Kuvaus siitä, kuinka varmistetaan, että alihankkijat noudattavat hakijan
kosteudenhallintasuunnitelmaa.

•

Kuvaus vaatimuksista, joita asetetaan tehdasvalmisteisten
elementtien/moduulien valmistajille kosteuden ehkäisystä valmistuksen,
kuljetuksen ja asennuksen aikana.

Kosteusmittaussuunnitelma

Kosteusmittaussuunnitelma tulee tehdä alla olevien mukaisesti:
•

Kosteusmittaukset on tehtävä kaikille olennaisille materiaaleille ja
rakenteille kansallisen lainsäädännön tai virallisten ohjeiden mukaisesti.
Olennaiset rakenteet ja materiaalit on lueteltava suunnitelmassa.

•

Betonipohjaisissa materiaaleissa, jotka on päällystetty kosteudelle
herkillä materiaaleilla (esim. parketti), kosteuspitoisuus on tarkistettava
porareikä/näytepalamittauksilla.

•

Mittausarvojen tulee olla pintamateriaalien valmistajan (esim. linoleumi,
parketti jne.) tai virallisten kansallisten alan ohjeiden alapuolella.
Tavoitearvot kosteudelle on ilmoitettava.

•

Mittaustulokset tulee dokumentoida ja ne on pyynnöstä toimitettava
Pohjoismaisen Ympäristömerkinnälle.
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Kosteudenhallintakoordinaattori
•

Kosteudenhallintakoordinaattorin tulee valvoa
kosteudenhallintasuunnitelman noudattamista. Koordinaattorin on
täytettävä seuraavat:

•

Koulutus kosteuden ehkäisyyn rakennuksissa.

•

Vähintään kahden vuoden kokemus rakentamisen
kosteudenhallinnasta/kosteusvaurioselvityksistä.



A. Kosteudenhallintasuunnitelma.



B. Kosteusmittaussuunnitelma.



B. Kosteusmittaustulokset on pyynnöstä toimitettava Ympäristömerkintään.



C. Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyttä kuvaava dokumentaatio,
esimerkiksi ansioluettelo.

O43

Sisäilman laatu
Toimistorakennukset ja opetusrakennukset:
Kaikissa yleisissä tiloissa, joihin kuuluvat yhteiset huoneet/leikkihuoneet,
luokkahuoneet sekä ryhmätyö- ja opiskelutilat, tulee noudattaa sisäilman CO2:n
enimmäispitoisuutta 1000 ppm. CO2-pitoisuuteen perustuvat automaattisen
tarveohjauksen anturit on asennettava.
Senioritalot/palvelutalot ja palvelukodit:
Kaikissa yleisissä tiloissa on noudatettava sisäilman CO2:n enimmäispitoisuutta
1000 ppm. Rakennuksen asuinalueiksi määriteltyjen alueiden tulee täyttää alla
oleva vaatimus. CO2-pitoisuuteen perustuvat automaattisen tarveohjauksen
anturit on asennettava.
Asuinrakennukset:
Liesituulettimen tarvittava tuloilma on syötettävä automaattisesti ilman
asukkaalta tarvittavia toimenpiteitä.
Liesituulettimet, joiden toiminta perustuu takaisinkierrätykseen ja suodatukseen
eivät ole sallittuja.
Vähintään yksi ulos avattava ikkuna/ovi tulee olla kaikissa makuhuoneissa ja
olohuoneissa.



Toimistorakennukset, opetusrakennukset ja senioritalot/palvelutalot: kuvaus
tarveohjatusta järjestelmästä.



Asuinrakennukset: Dokumentaatio liesituulettimiin liitetystä
ilmansyöttöjärjestelmästä. Ikkunoiden/ovien olemassaolo vaatimuksessa
kuvatuissa tiloissa on dokumentoitava.
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Innovaatiot ja muut vihreät aloitteet
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Innovaatiot ja muut vihreät aloitteet
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Pisteitä annetaan rakennusprosessin aikana suoritetuista innovatiivisista
toimenpiteistä tai toimenpiteistä, jotka liittyvät suoraan Joutsenmerkittyyn
projektiin. Vaatimuksesta on mahdollista saada enintään neljä pistettä.
Seuraavassa luettelossa näkyvät toimenpiteet, joista annetaan pisteitä.
a. Päätiliseinistä vähintään 90 prosentin rakentamisessa on käytetty
kalkkilaastia. Myös muista laastityypeistä, jotka mahdollistavat tiilien
purkamisen, annetaan pisteitä. Dokumentaatio on toimitettava muista
laastityypeistä kuin kalkkilaastista. 2 pistettä.
b. Massojen hallintasuunnitelma, joka vahvistaa massojen merkittävästi
vähäisemmän kuljetustarpeen rakennustyömaalla. 2 pistettä.
c.

Joutsenmerkityn rakennuksen paalu- tai ruuvipaaluperustus. 2
pistettä.

d. Vähintään 25 % sertifioidusta puusta (xx:n mukaan) on peräisin
jatkuvapeitteisen kasvatuksen* mukaisesti hoidetusta metsästä. 1
piste.
e.

Vähintään 50 % sertifioidusta puusta (xx:n mukaan) on peräisin
jatkuvapeitteisen kasvatuksen* mukaisesti hoidetusta metsästä. 2
pistettä.

f.

Pohjoismainen Ympäristömerkintä voi hyväksyä muita toimenpiteitä
harkintansa mukaan.

* Eri ikäiset metsät, joita hoidetaan metsien luonnonmukaisten hoitoperiaatteiden
mukaisesti. (Tähän on useita malleja, mutta yleensä metsää hoidetaan ilman
avohakkuita ja metsässä on eri ikäisiä ja eri lajien puita.) Metsällä on oltava
hoitosuunnitelma, joka osoittaa sen hoito- ja uudistustavan ja sen, ettei
avohakkuita tehdä. Toimitusilmoituksessa/laskussa on osoitettava, että puu tulee
kyseiseltä metsäalueelta.


A) Dokumentaatio käytetystä laastista ja hankkeessa käytetty suhteellinen osuus.



B) Massojen hallintasuunnitelma.



C) Dokumentaatio käytetyn paalu- tai ruuvipaaluperustuksen periaatteista.



D/E) Metsänhoitosuunnitelma ja dokumentaatio jatkuvapeitteisen kasvatuksen
mukaisesti tuotetusta sertifioidusta puusta.

10

Rakentamisprosessin laadunhallinta

O44

Ilmatiiveys
Hakijalla tulee olla menettely ilmanpitävyyden/ilmatiiviyden testaamiseksi
standardin EN ISO 9972 mukaisesti, jotta varmistetaan suunnitteluarvojen
toteutuminen. Menettelyihin tulee sisältyä puutteiden analysointi ja korjaavat
toimenpiteet tapauksissa, joissa suunniteltua ilmatiiveyttä ei saavuteta.
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Ilmatiiveys on mitattava kaikille rakennuksille (pientalot ja opetusrakennukset) tai
vähintään 10 %:lle asuntojen kokonaismäärästä (kerrostalot ja rivitalot). Sekä
yksittäisten asuntojen että kokonaisten portaikkojen mittaukset ovat hyväksyttyjä
menetelmiä. Kun ilmatiiveys mitataan satunnaisotannalla, tulee olla menettely,
jolla varmistetaan, että muiden asuntojen ilmatiiveys on vastaava. Projekteissa,
joissa on useampi kuin yksi rakennus, jokaisen rakennuksen asunnot on arvioitava.


Menettely ilmatiiveyden mittaamiseksi, mukaan lukien mittausmenetelmä,
korjaavat toimenpiteet ja virheanalyysi, kun mitattu arvo poikkeaa projektille
suunnitellusta arvosta.



Ilmatiiveysmittausten tulokset ja vertailu energialaskelmassa käytettyyn
ilmatiiveysarvoon (O3).

O45

Materiaali- ja kemikaalivaatimusten noudattaminen
Luvanhaltijan on varmistettava kaikkien materiaali- ja kemikaalivaatimusten
täyttyminen. On laadittava koko rakennusprosessin käsittävä menettely, joka
sisältää:
•

Vastuuketju materiaalivaatimuksista (O15–O29) suunnitteluvaiheessa,
rakennusvaiheissa ja hankinnassa.

•

Ohjeet aliurakoitsijoille, esimerkiksi sopimusten ja
valvontasuunnitelmien kautta. Instructions for subcontractors, e.g. via
agreements and control plans.

•

Menettelytapa rakennustyömaatarkastuksille, joka kattaa:
o

Sisäisten tarkastusten määrä rakentamisen aikana.

o

Sisäisten tarkastusten laajuus (minimi: materiaalivarasto,
aktiivinen rakennustyömaa ja alue rakennusjätteelle).

o

Sisäisten tarkastusten dokumentaatio: tarkastetut materiaalit
ja niiden vaatimustenmukaisuus kriteerien
materiaalivaatimusten kanssa tulee dokumentoida, esim.
omavalvontajärjestelmässä



Menettelyt, joista käy vähintään ilmi dokumentaatio yllä oleviin kohtiin.

O46

Tiedot rakennusprosessiin osallistuville
Rakennusprosessiin osallistuvilla työntekijöillä, mukaan lukien esimiehet,
työmaapäälliköt ja aliurakoitsijat, tulee olla tarvittavat tiedot, jotta he voivat
varmistaa vaatimusten täyttymisen Joutsenmerkityn rakennuksen suunnittelun
ja rakentamisen yhteydessä.
Menettelyn kouluttamisesta ja tiedottamisesta tulee sisältää ainakin seuraavat
asiat:
•

Koulutuksen/tiedottamisen sisältö ja laajuus riippuen osallistujan
roolista.

•

Koulutuksen/tiedottamisen toistuvuus.

•

Vastuunjako.
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Hakijan on varmistettava, että koulutusta ja tietoa on saatavilla tarpeellisilla
kielillä.


Rutiini laatujärjestelmässä ja koulutusohjelma.

O47

Odottamattomat poikkeukset
Hakijan tulee kuvata, miten Joutsenmerkin vaatimuksiin vaikuttavat
odottamattomat poikkeamat käsitellään ja raportoidaan Pohjoismaiselle
Ympäristömerkinnälle. Odottamattomista poikkeamista tulee ilmoittaa
viipymättä kirjallisesti Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle. Liitettä 17 voidaan
käyttää.



Menettelyt, jotka kuvaavat odottamattomien poikkeamien käsittelyä ja
raportointia Pohjoismaiselle Ympäristömerkinnälle.



Tarvittaessa poikkeamaraportit. Liitettä 17 voidaan käyttää.

O48

Urakoitsijan omavalvontajärjestelmä
Urakoitsijalla tulee olla dokumentoitu laadun omavalvontajärjestelmä koko
rakentamisen ajan. Itsevalvontajärjestelmän tulee sisältää vähintään seuraavat
menettelyt:
a. Yleiskatsaus valvontatoimenpiteiden vastuuketjuun
b. Järjestelmä asiakirjojen hallintaan, mukaan lukien arkistointi ja
piirustusten korjaukset.
c.

Järjestelmä toimitusten tarkastamiseen vastaanottohetkellä.

d. Prosessinohjausjärjestelmä, jossa määritetään valvontatasot ja laajuudet alihankkijoille, konsulteille ja rakennustyömaan johdolle.
e.

Tehdasvalmisteisten elementtien tarkastusmenettelyt.

f.

Menettely rakennuksen lopputarkastukselle ja luovutukselle.

Pohjoismaisella Ympäristömerkinnällä on oltava pääsy laadun
itsevalvontajärjestelmään koko rakentamisprosessin ajan. Tämä voidaan hoitaa
urakoitsijan digitaalisessa laadunvarmistusjärjestelmässä, jos se on mahdollista.


Menettelyt, jotka kuvaavat itsetarkastusjärjestelmän vaatimuksen mukaisesti.
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Joutsenmerkin säännöt palveluille
Joutsenmerkittyjen palveluiden yhteydessä on käytettävä Joutsenmerkkilogoa,
lupanumeroa ja ko. tuoteryhmän nimeä.
Alateksti tuoteryhmälle 089 Asuinrakennukset, opetusrakennukset ja
toimistorakennukset on: Uudisrakennukset
Lisätietoa Joutsenmerkin säännöistä, maksuista ja logon käytöstä löytyy täältä.

Kriteerien versiohistoria
Pohjoismainen Ympäristömerkintä vahvisti xx.xx.202x kriteerit
Asuinrakennuksille, opetusrakennuksille ja toimistorakennuksille versio 4.0 ja ne
ovat voimassa xx.xx.xxxx saakka.
•
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Definitions
Definition

Description

Biocide treated articles

Articles and products that have been intentionally treated with or
intentionally incorporate a biocidal product. Biocides are substances or
mixtures that contain or generate one or more active substances that
are intended to neutralise or prevent the effects of harmful organisms,
such as bacteria, moulds, viruses and insects. The products are
treated with biocides to achieve a certain function, for example to
prevent bacterial growth.

Chemical products

Chemical products refer to a chemical substance or mixtures of
different chemical substances, in liquid, gaseous or solid form, which
are used on a construction site or by a manufacturer of prefabricated
building components. Chemical products both for indoor and outdoor
use are covered by the requirements.

Construction products

Products used in the construction of buildings, for example wall
elements, flooring, power cables, doors, thermal insulation etc. In EU
regulation No 305/2011, a construction product is defined as “any
product or kit which is produced and placed on the market for
incorporation in a permanent manner in construction works or parts
thereof and the performance of which has an effect on the
performance of the construction works with respect to the basic
requirements for construction works”.

Homes for the elderly

In order to be covered by the criteria for New Buildings, the building
must be classified as a residential building in the national building
legislation. Shared areas for the home’s residents and staff areas are
also covered by the Nordic Swan Ecolabel and must fulfil the
requirements.

Impurities

Residuals, pollutants, contaminants etc. from production, incl.
production of raw materials that remain in the raw material/ingredient
or in the chemical product in concentrations of less than 1000 ppm
(0.100 w-%, 1000 mg/kg) in the chemical product. Examples of
impurities are residues of the following: residues or reagents incl.
residues of monomers, catalysts, by-products, scavengers, and
detergents for production equipment and carry-over from other or
previous production lines.
Impurities in the raw materials exceeding concentrations of 1 % are
always regarded as ingoing substances, regardless of the
concentration in the chemical product.

Ingoing substances

Chemical products:
All substances in the chemical product, incuding additives (e.g.
preservatives and stabilisers) in the raw materials. Substances known
to be released from ingoing substances (e.g. formaldehyde, arylamine,
in situ-generated preservatives) are also regarded as ingoing
substances.
Construction products:
All substances in the construction product that are present in the
product with more than 100 ppm (0.01% by weight).

Nanomaterial

A nanomaterial is a natural, incidental or purposely manufactured
material containing particles, in an unbound state or as an aggregate
or as an agglomerate and where, for 50% or more of the particles in
number or size distribution, one or more external dimensions are in
the size range 1–100 nm.

Post-consumer/commercial recycled
material

“Post-consumer” is defined as material generated by households or
commercial, industrial or institutional facilities in their role as end-users
of a product that can no longer be used for its intended purpose. This
includes materials from the distribution chain.

Pre-consumer/commercial recycled
material

Material that is reclaimed from the waste stream during a
manufacturing process. Production waste (scrap, rework, regrind) that
can be returned directly to the same process in which it was generated
is not counted as recycled pre-consumer material. Nordic Ecolabelling
defines rework, regrind or scrap, that cannot be reused directly in the
same process, but requires reprocessing (e.g. sorting, reclamation
and granulation) before it can be reused, to be pre-consumer material.
This is regardless of whether it is produced in-house or externally.
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Recycled material

Recycled material is defined according to ISO14021 in the categories
of pre-consumer and post-consumer and includes both mechanical
and chemical recycling.

Residential institutions / homes for
persons with physical or mental
functional impairment

In order to be covered by the criteria for New Buildings, the building
must be classified as a residential building in the national building
legislation. Shared areas for the home’s residents and staff areas are
also covered by the Nordic Swan Ecolabel and must fulfil the
requirements.

Reused materials

Reuse of a material means using it again for the same purpose for
which it was originally made. The original product is usually not altered
in any significant way before being used again.
These criteria also include use of a certain material again, but in a
manner different to what it was originally intended for. The original
product is left mostly intact, utilising its shape, form and material for a
different purpose.

Supplementary buildings

Supplementary buildings are refuse depots, bicycle sheds, garages
(both as a separate structure or connected to the building) and similar
constructions.

Technical service areas

Technical service areas are fan rooms, substations, lift shafts,
machine rooms, electricity centres and other areas to which
unauthorised persons do not have access.
The following are not service areas: all living areas and communal
areas such as dressing rooms, shower rooms, stairways, entrance
areas, storerooms, corridors in basements/galleries, pram rooms and
bicycle rooms.
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Template for overall description of the
building

Applicant
Builder
Project name
Date

Number of
buildings

Number of
storeys

Building type(s)

Number of
apartments

Area of the building (m2)

Buildings at the construction
site that are not included in
the application.

[Describe here]

Carcass/bearing structure

[Describe here]

Facades

[Describe here facade material(s)]

Roof

[Describe here roof materials]

Foundations

[Describe here foundations]

Heating system

[Describe here heating system]

Office buildings: Individual
measurement of electricity
for each rentable unit or each
floor as a minimum

[Describe here]

Ventilation system
(centralised or de-centralised
ventilation)

[Describe here ventilation system]

Garage (attached or
detached)

[Describe here garage, if included in the building]

Storerooms, bicycle storage
rooms (attached or detached)

[Describe here storehouse(s)]

Waste sorting station, other
supplementary buildings

[Describe here]

Outdoor areas

[Describe here the outdoor areas on the site when the building is
finished]

Options for various layouts,
materials or fittings

[Describe whether options are available, and the types of options]
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Template for calculation of points

The table below can be used to verify the requirement O2: “Points achieved”.
Areas and requirements

Project’s points

Maximum points

Energy and climate
P1 Household appliances of better energy class

3

P2 Energy efficient or water saving sanitary tapware

2

P3 Management of energy consumption and power peaks

2

P4 Local energy sources and energy recovery

4

P5 Quality assurance of the climate calculation

2

P6 Building sites, construction machinery

3

P7 Bicycle transport

2

Points for climate and energy

18

Resource efficiency/Circular economy
P8 Construction waste reduction

5

P9 Take-back systems

2

P10 Reused construction materials

5

P11 Insulating materials from sustainable or recycled sources

3

P12 Renewable carcass, facade or inner walls

3

Points for climate and energy

18

Ecolabelled products
P13 Ecolabelled products

14

Note: minimum point score in P13.
Points for ecolabelled products*

14
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Biodiversity
P14 Improvement and preservation of biodiversity

6

Points for biodiversity

6

Indoor climate
P15 Quality assurance of acoustics

1

P16 Daylight experience optimisation

3

P17 Solar shading and energy efficient cooling technologies

2

Points for indoor climate

6

Innovation and green initiatives
P18 Innovation and green initiatives (4p)

4

Points for innovation and green initiatives

4

Total points

66
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Energiaselvitys

Vaatimuksen O3 todentamiseksi dokumentaationa toimitetaan kohteen
energiaselvitys kokonaisuudessaan sisältäen energiatodistuksen ja
lämpöhäviölaskelmat sekä seuraavat lähtötiedot:
•

Lähtötiedot kaikista rakennuksista (esim. laskentapalvelu.fi
laskentatyökalusta saa tulostettua laskennan lähtötiedoista listan, joka
kattaa ison osan alla olevista tiedoista)

•

Tilavuustiedot

•

Kerrosmäärä

•

Ikkunoiden g-arvot

•

Kylmäsiltojen laskenta. Kylmäsiltojen metrimäärät ja konduktanssit.

•

Jos lämpimän käyttöveden kierto (huom! myös tällä on merkittävä
vaikutus E-lukuun):
•

Kierron eristystaso

•

Kiertojohdon putkipituus

•

Mitoitusvirtaama

•

Pumpun teho

•

Lämpimän käyttöveden putken eristystaso, jos ei kiertojohtoa

•

Onko kohteen käyttövesiverkosto varustettu vakiopaineventtiilillä tai
muulla vastaavalla painetasoa säätävällä tekniikalla?

•

Mahdollisten varaajien tiedot. Koko ja eristystaso.

•

Lämmönjaon toteutus (lattialämmitys, radiaattorit...)

•

Jos useampi rakennus hakemusten piirissä, tieto siitä onko lämmönjako
yhteinen ja onko lämpökanaalit rakennusten välissä (kanaalien häviöt
pitää ottaa mukaanE-luvun laskentaan, kts. Energiatodistusopas 2018,
sivu 32).

•

Jos valaistuksessa käytetty vakiotehoa pienempää arvoa (esim. LEDvalaistus), tarvitaan erillissuunnitelma toteutuneesta valaistustehosta
uudisrakentamisen energiatehokkuusasetuksen mukaisesti.

•

Ilmanvaihto

•

•

LTO-hyötysuhdelaskelma jos useampi IV-kone tai erillispoistoja

•

Katso esimerkki laskennasta asuinkerrostalon
energiatodistusesimerkistä, sivu 58-59

•

Laskentatyökalu (Excel)

•

Sisäänpuhalluslämpötilan laskennassa käytetty asetusarvo

•

Jälkilämmityksen toteutus (sähkö vai vesikiertoinen)

•

Tieto tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta, jos käytetty laskennassa

Jos aurinkosähköä tai aurinkolämpöä:
•

Tieto paneelipinta-alasta
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Tuotannon hyödynnettävyys kuukausittain eriteltävä
energiatodistuksenlisätie- doissa (kts. Energiatodistusopas 2018, sivu 2223)
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Metal – BAT-EAL for emissions (steel and
aluminium) and energy efficiency (steel)

Steel
Table 1: Emissions to air – BAT-EAL values for emissions to air for steel. For fully integrated steelworks, emissions from
all processes must be included
Source

Method

Dust
mg/Nm3

Primary emissions

Bag filters

1-15

Advanced
ESP

20-40

Sinter plant
Secondary
emissions

Pellet plant

Bag filters

<10

ESP

<30

Crushing,
grinding, drying

<20

Other process
steps

<10-15

Hg mg/Nm3

BF Gas cleaning

Wet
ESP/wet
scrubber

PCDD/F ngI-TEQ/Nm3

<500

<500

<0.05-0.2

<0.03-0.05

<20

<10

Cowper’s (hot
stoves)

Basic oxygen
furnace plant

NOx
mg/Nm3

<0.20-0.4

Scrubbing
or semi-dry
desulphuris
ation
Blast furnace

SO2
mg/Nm3

<200

Cast house
emissions

Bag
filter/EPS

1-15

Primary dedusting

Dry
ESP/bag
filter

10-30

Wet ESP

<50

Secondary
dedusting

Dry ESP

<20

Bag filter

1-10

Table 2: Discharges to water – BAT-EAL values for discharges to water for steel. For fully integrated steelworks, emissions from all
processes must be included
Parameter

Sinter plants
emissions mg/l

Palletisation
plant
emissions mg/l

Suspended solids

<3

<50

COD

<100

<160

Coke plant
emissions mg/l

Blast furnace
emissions mg/l

Basic oxygen
emissions mg/l

<30

<20

<220

BOD

<20

Sulphides

<0.10

Thiocyanate

<4

Cyanide

<0.10

PAH

<0.05

Phenols

<0.50

Sum ammonia-nitrogen,
nitrate-nitrogen, and
nitrite-nitrogen

<15-50

<0.40

Iron

<5

Lead

<0.50

<5
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Zinc

<2

<2

Nickel

<0.50

Total chromium

<0.50

Total hydrocarbons
Total heavy metals

<5
<0.1

<0.55

Table 3: Measures for efficient energy consumption in steel production
Blast furnaces

BAT is to maintain a smooth, continuous operation of the blast furnace at a steady state to
minimise releases and to reduce the likelihood of burden slips.
BAT is to use the extracted blast furnace gas as a fuel.
BAT is to recover the energy of top blast furnace gas pressure where sufficient top gas pressure
and low alkali concentrations are present.

BOF

BAT is to collect, clean and buffer BOF gas for subsequent use as a fuel.
BAT is to reduce energy consumption by using ladle-lid systems.
BAT is to optimise the process and reduce energy consumption by using a direct tapping
process after blowing.
BAT is to reduce energy consumption by using continuous near net shape strip casting, if the
quality and the product mix of the produced steel grades justify it.

Aluminium
The tables below state BAT-EAL values for emissions to air from the electrolysis
process in aluminium production.
Table 4: BAT-associated emission levels for dust and fluoride emissions to air from electrolytic cells – channelled dust and fluoride
emissions
Parameter

BAT-AEL (mg/Nm3)

Dust

2-5(1)

HF

≤1.00

Total fluorides

≤1.50 (2)

(1)

(1) As a daily average or as an average over the sampling period.
(2) As an average over the sampling period.

Table 5: BAT-associated emission levels for the total emissions of dust and fluoride to air from the electrolysis house (collected
from the electrolytic cells and roof vents)
Parameter

BAT-AEL for existing plants
(kg/t Al) (1), (2)

BAT-AELs for new plants (kg/t
Al) (1)

Dust

≤1.2

≤0.6

Total fluorides

≤0.6 (2)

≤0.35

(1) As mass of pollutant emitted during a year from the electrolysis house divided by the
mass of liquid aluminium produced in the same year.
(2) These BAT-AELs are not applicable to plants that, due to their configuration, cannot
measure roof emissions.

Table 6: BAT-associated emission levels for SO2 emissions to air from electrolytic cells
Parameter

BAT-AEL (kg/t Al) (1), (2)

SO2

≤2.5-15
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(1) As mass of pollutant emitted during a year divided by the mass of liquid aluminium
produced in the same year.

(2) The lower end of the range is associated with the use of a wet scrubber. The
higher end of the range is associated with the use of low-sulphur anodes.
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Windows and exterior doors

The appendix applies to all windows, window doors and exterior doors which to a
major extent consist of non-renewable material in profiles and door leaves. The first
part shall be declared by the manufacturer of the window, window doors or the
exterior door. The second part shall be declared by the supplier of the material.
Manufacturer

Name of the product, Denmark

Name of the product, Finland

Name of the product, Iceland

Name of the product, Norway

Name of the product, Sweden

Product description:

1. Which material do the window profile and/or door leaves consist of?
PVC
Aluminium
Steel

Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐

No ☐
No ☐
No ☐

Other? Please state: ________________________________________________________

Signature of manufacturer
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

Uudisrakennukset

74 (96)

Pohjoismainen Ympäristömerkintä
Lausuntoversio

089/0.0

12. tammikuuta 2022

A correct signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.

2. Is the above stated material recycled to minimum the following extent?
30% for PVC
40% for Aluminium
20% for steel

Yes ☐
Yes ☐
Yes ☐

No ☐
No ☐
No ☐

Other; please state percentage: ______________________________________________
* Recycled

material is defined as recycled material both from the pre-consumer phase and the postconsumer phase, in accordance with ISO 14021:
Material in the pre-consumer phase: Material diverted from the waste stream during a manufacturing
process. Excluded is reutilization of materials such as rework, regrind or scrap generated in a process and
capable of being reclaimed within the same process that generated it. Nordic Ecolabelling defines rework,
regrind or scrap, that cannot be recycled directly in the same process, but requires a reprocessing (e.g.,
sorting, reclamation, and granulation) before it can be recycled, to be pre-consumer material. This is
whether it is produced in-house or externally.
Material in post-consumer phase: Material generated by households or by commercial, industrial, and
institutional facilities in their role as end-users of the product, which can no longer be used for its
intended purpose. This includes returns of material from the distribution chain.

3. Hereby, certifies that the recycled PVC, does not
contain lead or cadmium in levels exceeding 100 ppm?

Yes ☐

No ☐

Signature of material supplier
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correct signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Hazardous substances in reused
construction products

•

The following substances must not exceed the given threshold limits
below.

•

The level of substances must, in addition, always comply with the national
threshold limits given in the national legislation and guidelines.

•

Substances not specified in the following list but regulated in national
legislation must also be documented if relevant to the material.

Substance

Limit

Example of materials/products

Asbestos

0 mg/kg

Facade and roof panels, electrical conduits,
insulation materials

CFC, chlorofluorocarbons

100 mg/kg

Insulation materials and foams

Substances classified as hazardous
waste according to national legislation
and guidelines.

According to national
legislation and
guidelines

Cadmium, arsenic, copper, chromium,
lead, mercury and their compounds

100 mg/kg

PVC/plastic, products with paint layer

phthalates DEHP, BBP, DBP and DIBP

1.000 mg/kg

PVC/plastic/rubber

Halogenated flame retardants

100 mg/kg

Rubber/plastic

Chlorinated paraffins
Short-chained chlorinated paraffins
(SCCPs, C10-C13) and mediumchained chlorinated paraffins (MCCPs,
C14-C17)

100 mg/kg

Rubber/plastic/products with paint layer

Nonyl- and octylphenols

1.000 mg/kg

Flooring and products with paint layers

PCBs (polychlorinated biphenyls)

0.1 mg/kg internal and
1 mg/kg external*

Flooring, products with paint layers, concrete

*Measured inside the material or in a finish, depending on where the concentration
was deemed to be the highest. The limit is the one used in the Danish regulation
“Restproduktbekendtgørelsen” from December 2016.
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Declaration from the manufacturer of the
chemical product

This appendix applies to all chemical products used in construction work at the
building site or by manufacturers of prefabricated construction elements. Chemical
products used to construct any supplementary buildings or to construct fences,
decking, outdoor furniture, playground equipment and similar are also included.
This appendix is completed and signed by the chemical supplier based on the best of
his/her knowledge at the time of the application, also based on tests and/or
declarations from raw material manufacturers, with reservations for new advances
and new knowledge. Should such knowledge arise, the undersigned is obliged to
submit an updated declaration to Nordic Ecolabelling.
Chemical product name, Denmark

Chemical product name, Finland

Chemical product name, Iceland

Chemical product name, Norway

Chemical product name, Sweden

Manufacturer

Type of chemical product (e.g. adhesive, paint) and its area of use

1. Classification of chemical products
Is the chemical product classified according to the table below?

Yes ☐

No ☐

If yes, which classification?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Classification of chemical products CLP Regulation 1272/2008:
Hazard statement

Hazard class and category

Hazard code

Toxic to aquatic life

Toxic to aquatic life, Acute 1
Toxic to aquatic life, Chronic 1
Toxic to aquatic life, Chronic 2

H400
H410
H411

Harms public health and the
environment by destroying
ozone in the upper atmosphere

Hazardous to the ozone layer

H420

Acute toxicity

Acute Tox. 1 or 2
Acute Tox. 1 or 2
Acute Tox. 1 or 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3

H300
H310
H330
H301
H311
H331

Specific target organ toxicity:
single exposure and
repeated exposure

STOT SE 1
STOT RE 1

H370
H372

Skin sensitising

Skin sens. 1, 1A or 1B

H317

Carcinogenic

Carc. 1A or 1B
Carc. 2

H350
H351

May cause genetic defects

Muta. 1A or 1B
Muta. 2

H340
H341

Toxic for reproduction

Repr. 1A or 1B
Repr. 2
Lact.

H360
H361
H362

The classifications in the table concern all classification variants. For example,
H350 also covers classification H350i.
Exemptions:
•

Chemical anchors classified H400, H410 and H411 due to dibenzoyl
peroxide (CAS 94-36-0) are allowed.

•

Hardener for acrylic floor coatings classified H400, H410 and H411 due to
dibenzoyl peroxide (CAS 94-36-0) are allowed for use in commercial
kitchens. In Nordic countries with an authorisation system, the flooring
contractor must be authorised.

•

For naphtha-based primers used in waterproofing assembly (flat roofs,
green roofs, courtyards, terraces and similar applications) and naphthabased adhesives for cellular rubber insulation intended for cooling pipes
and ventilation ducts indoors, the classification H411 is accepted.

•

For primers for expansion joints on concrete, concrete-metal and metalmetal outwardly/outside on the building and for roof adhesive/adhesive for
waterproofing outwardly, the classification H411 is accepted.

•

For all outdoor products, the classification H317 is accepted.

2. Ingoing substances
Ingoing substances are all substances in the chemical product, incuding additives
(e.g. preservatives and stabilisers) in the raw materials, but not including
impurities. Substances known to be released from ingoing substances (e.g.
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formaldehyde, arylamine, in situ-generated preservatives) are also regarded as
ingoing substances.
Impuritues are residuals, pollutants, contaminants etc. from production, incl.
production of raw materials that remain in the raw material/ingredient or in the
chemical product in concentrations of less than 1000 ppm (0.100 w-%, 1000 mg/kg)
in the chemical product. Examples of impurities are residues of the following:
residues or reagents incl. residues of monomers, catalysts, by-products, scavengers,
and detergents for production equipment and carry-over from other or previous
production lines.
Impurities in the raw materials exceeding concentrations of 1 % are always
regarded as ingoing substances, regardless of the concentration in the chemical
product.
3. CMR substances
a) Does the chemical product contain any ingoing substances classified according
to the table below?
Yes ☐

No ☐

Hazard statement

Hazard class and category

Hazard code

Carcinogenic

Carc. 1A or 1B
Carc. 2

H350
H351

May cause genetic defects

Muta. 1A or 1B
Muta. 2

H340
H341

Toxic for reproduction

Repr. 1A or 1B
Repr. 2
Lact.

H360
H361
H362

The classifications in the table concern all classification variants. For example,
H350 also covers classification H350i.

Exemptions are made for:
•

Glyoxal (CAS no. 107-22-2, H341) ≤ 100 ppm (0.01% by weight) in the final
product if the pH value in the final product is higher than pH 8.

•

TiO2 (CAS no. 13463-67-7, H351 inhalation).

•

Zinc pyrithione (CAS#: 13463-41-7) classified as H360D, is exempted for a
transition period until 2023-01-01 for paint bases and standard
colours/readymixed colours and 2024-01-01 for tinting pastes/tinting
systems.

•

The dispersant trimethylolpropane (CAS no. 77-99-6, H361 selfclassification) up to ≤ 5000 ppm (0.5% by weight) in the final product.

•

Dibutyltin (DBT) and dioctyltin (DOT) in sealing products (the primer and
joint product respectively) ≤ 5000 ppm (0.5% by weight) in the final
product.

Note that tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPT) are not accepted regardless of
content or product type.
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b) If yes, specify classification and the quantity as a percentage by weight of each
substance:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) Does the declaration about CMR substances relate to a hardened
two-component product?
Yes ☐

No ☐

4. Preservatives in indoor paints and varnishes
Are any of the following preservatives/combinations of preservatives an ingoing
substances in indoor paint and varnishes?
•

Preservatives exceeding, in total:

•

1000 ppm for wet room paint

•

900 ppm for all other indoor paints and varnishes

•

Isothiazolinone compounds* exceeding 600 ppm
in total

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

Yes ☐

No ☐

The term preservative refers to both PT 6 (in-can) and PT 7 (dry-film protection).
* Note that dithio-2,2’-bis-benzmethylamide (DTBMA) is to be included in the total
amount of isothiazolinones.
5. Preservatives in other chemical products for indoor use
Are any of the following preservatives/combinations of preservatives ingoing
substances in any other chemical product for indoor use?
Yes ☐

•

Isothiazolinone compounds exceeding 600 ppm in total*

•

Iodopropynyl butylcarbamate (IPBC) exceeding 2000 ppm Yes ☐

•

Yes ☐

Bronopol (CAS no. 52-51-7) exceeding 500 ppm

No ☐

No ☐

No ☐

The term preservative refers to both PT 6 (in-can) and PT 7 (dry-film protection).
* Note that dithio-2,2’-bis-benzmethylamide (DTBMA) is to be included in the total
amount of isothiazolinones.

6. Other substances excluded from use
Are any of the following ingoing substances in the chemical product?
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•

Substances on the Candidate List*

Yes ☐

No ☐

•

Substances evaluated by the EU to be PBT substances
(persistent, bioaccumulative and toxic) or vPvB
substances (very persistent and very bioaccumulative)
in accordance with the criteria in Annex XIII to
REACH.

Yes ☐

No ☐

•

Substances shall not be potential or identified
Yes ☐
endocrine disruptors according to any of the EU
member state initiated “Endocrine Disruptor Lists” I, II
and III.

No ☐

•

Short-chain chlorinated paraffins (C10-C13) and
medium-chain chlorinated paraffins (C14-C17)

Yes ☐

No ☐

•

Perfluorinated and polyfluorinated alkylated
substances (PFASs)

Yes ☐

No ☐

•

APEO – alkylphenol ethoxylates and other alkylphenol
derivatives (substances that release alkylphenols on
degradation)

Yes ☐

No ☐

•

Halogenated flame retardants

Yes ☐

No ☐

•

Phthalates

Yes ☐

No ☐

•

Bisphenol A, bisphenol S and bisphenol F

Yes ☐

No ☐

•

The heavy metals lead, cadmium, arsenic, chromium
(VI), mercury and their compounds

Yes ☐

No ☐

•

Volatile aromatic compounds > 1% by weight**

Yes ☐

No ☐

•

Organotin compounds

Yes ☐

No ☐

•

Do any of the exemptions for dibutyltin (DBT) and
dioctyltin (DOT) in sealing products (the primer and
joint product respectively) stated below need to be used:

Yes ☐

No ☐

o
o

Maximum 0.5% in silane hardener systems.
Maximum 0.2% in other hardener systems.

Please state type of polymer and/or product:
___________________________________________________________________________

Please state type and content of organotin compound:
_________________________________________________________________________%
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Volatile aromatic compounds are any aromatic compound having an initial boiling
point less than or equal to 250°C measured at a standard pressure of 101.3 kPa.
For paints and varnishes, volatile aromatic compounds are instead defined as
aromatic compounds having a boiling pressure of at least 0.01 kPa at 293.15°K.
Note that tributyltin (TBT) and triphenyltin (TPT) are not accepted regardless of
content or product type.
The Candidate List can be found on the ECHA website at:
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table

*

Naphtha-based primers for waterproofing assembly (flat roofs, green roofs,
courtyards, terraces and similar applications, primers in expansion joints on
concrete, concrete-metal and metal-metal outwardly/outside on the building and
roof adhesive/adhesive for waterproofing outwardly may contain up to 20% by
weight of volatile aromatic compounds.

**

7. Nanoparticles in chemical products
Are nanoparticles* according to European Commission definition
(2011/696/EU) ingoing substances in the chemical product?
Yes ☐

No ☐

Exemptions are made for:
•

Pigments**

•

Naturally occurring inorganic fillers***

•

Synthetic amorphous silica and calcium carbonate****

•

Unmodified calcium carbonate (Ground Calcium Carbonate (GCC) and
Precipitated Calcium Carbonate (PCC))

•

Polymer dispersions

* The definition of nanomaterial follows the European Commission’s definition of
nanomaterial of 18 October 2011 (2011/696/EU): “A nanomaterial is a natural,
incidental or purposely manufactured material containing particles, in an unbound
state or as an aggregate or as an agglomerate and when, for at least 50% of the
particles in the number size distribution, one or more external dimensions is in the
size range 1-100nm.”
** Nano-titanium dioxide is not considered to be a pigment, and is therefore covered
by the requirement.
*** This applies to fillers covered by Annex V, item 7 of REACH.
**** This

applies to unmodified synthetic amorphous silica. Chemically modified
colloidal silica can be included in the products as long as the silica particles form
aggregates in the final product. Surface-treated nanoparticles must fulfil
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requirement O21 (classification of ingoing chemical substances) and requirement
O25 (Other substances excluded from use).

Signature of chemical product manufacturer
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Declaration of copper in water pipes and as
facade and roofing material in Nordic Swan
Ecolabelled buildings

Name of the Nordic Swan Ecolabel applicant

Project

It is hereby declared that copper has not been used in water pipes and as facade
and roofing material in the Nordic Swan Ecolabelled building.
Do any of the exemptions for copper stated below need to be used:
•

Visible pipelines

•

Water fittings connecting pipes

•

Tap water pipes in service areas

•

Closed water supply systems, for example in a water-borne heating system

•

Pipes through the wall for an outdoor tap

Please state type of exemption(s):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Does the following contain more than 10% copper?
Roof

Yes ☐

No ☐

Facade cladding

Yes ☐

No ☐

Signature of applicant
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Declaration of granular infill on playgrounds
and outdoor areas

Name of the Nordic Swan Ecolabel applicant

Project

Name of product (playground/outdoor material)

Name of producer

It is hereby declared that granules of plastic or rubber are not used as infill on
surfaces on playgrounds and outdoor areas that are included in the Nordic Swan
Ecolabelled project/assignment and that are constructed and marketed together
with the Nordic Swan Ecolabelled building,

Signature of applicant
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Declaration on substances excluded from
construction products, construction goods
and materials

The declaration applies to manufacturers of any of the following building products,
goods and building materials:
☐ Sealing products (such as vapour, wind and
radon barriers, fixed waterproofing of wet rooms,
roof surfacing and roofing membrane).

☐ Thermal, acoustic and technical insulation.

☐ Interior and exterior building panels (besides
panels of solid wood, laminated timber, veneer,
OSB, plywood, MDF/HDF and chipboard)

☐ Plastic coverings for floors, ceilings and walls

☐ Wood plastic composites (WPC)

☐ Wood that is impregnated as protection from rot, blue
stain and mould.

☐ Heavy current cables

☐ (Electrical) conduits

☐ Other. Please specify:

☐ Textile coverings for floors, ceilings and walls

Service areas are exempt from the requirement. Service areas are fan rooms,
substations, lift shafts, machine rooms, electricity centres and other areas to which
unauthorised persons do not have access.
Name of the product, Denmark

Name of the product, Finland

Name of the product, Iceland

Name of the product, Norway

Name of the product, Sweden

Manufacturer

This declaration is completed and signed by the manufacturer of the building
product or building material, based on their knowledge at the time of the
application, and based on tests and/or declarations from raw material
manufacturers, with reservations for new advances and new knowledge. Should
such knowledge arise, the undersigned is obliged to submit an updated declaration
to Nordic Ecolabelling.
“Included” means substances that are added by the producer or its subsuppliers
and that are included in the end-product at more than 100 ppm.
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Are any of the following substances included in the building
product/material?
•

Substances on the EU’s Candidate List*

Yes ☐

No ☐

•

Substances evaluated by the EU to be PBT substances
or vPvB substances in accordance with the criteria in
Annex XIII to REACH.

Yes ☐

No ☐

•

Substances classified as carcinogenic, mutagenic or
toxic for reproduction (CMR) Category 1A and 1B

Yes ☐

No ☐

•

Substances that are potential or identified endocrine
disruptors according to any of the EU member state
initiated “Endocrine Disruptor Lists” I, II and III

Yes ☐

No ☐

•

Short-chain chlorinated paraffins (C10-C13) and
medium-chain chlorinated paraffins (C14-C17)

Yes ☐

No ☐

•

Perfluorinated and polyfluorinated alkylated
substances (PFASs)

Yes ☐

No ☐

•

Alkylphenol ethoxylates (APEO) and other alkylphenol
derivatives (substances that release alkylphenols on
degradation)

Yes ☐

No ☐

•

Halogenated flame retardants**

Yes ☐

No ☐

•

Phthalates

Yes ☐

No ☐

•

The heavy metals lead, cadmium, arsenic, chromium
(VI), mercury and their compounds

Yes ☐

No ☐

•

Bisphenol A, bisphenol S and bisphenol F

Yes ☐

No ☐

•

Boric acid, sodium perborate, perboric acid, sodium
borate (borax) and any other boron compounds classed
as carcinogenic, mutagenic or reprotoxic in category
1A/1B/2/Lact.

Yes ☐

No ☐

Organotin compounds

Yes ☐

No ☐

•
•

* The Candidate List can be found on the ECHA website at:
http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table.
** The material in (electrical) conduits may contain brominated flame retardants
provided that the following limits are fulfilled:
•
•
•

Bromine content (Br) ≤ 0.15%
Chlorine content (Cl) ≤ 0.15%
Total content: bromine content (Br) + chlorine content (Cl) ≤ 0.2%

The content must be verified using ion chromatography (IC) according to the
methods in EN 14582 or modified IC methods according to EN50642.
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Signature of manufacturer of the construction product/goods/material
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Declaration of antimicrobial surface
treatments in construction products

Name of the Nordic Swan Ecolabel applicant

Project

Name of product (playground/outdoor material)

Name of producer

It is hereby declared that biocide treated articles*, where the purpose is to create an
antimicrobial surface, are not used in the Nordic Swan Ecolabelled building, in
supplementary buildings (for example refuse depots, bicycle sheds and sheds) or in
decking, fences, outdoor furniture, playground equipment and similar that is
included in the Nordic Swan Ecolabelled project/assignment and is constructed and
marketed together with the Nordic Swan Ecolabelled building.
Exemptions are made for:
•

wood that is impregnated as protection from rot, blue stain and mould

•

articles in white goods, such as air filters and door gaskets
* Biocide

treated articles are products that have been intentionally treated with or
intentionally incorporate biocidal product. Biocides are substances and mixtures
that contain or generate one or more active substances that are intended to
neutralise or prevent the effects of harmful organisms, such as bacteria, moulds,
viruses and insects. The products are treated with biocides to achieve a certain
function, for example to prevent bacterial growth.

Nordic Ecolabelling may request further information if in doubt about specific
products.

Signature of applicant
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Declaration on emissions of formaldehyde

Applies to all wood-based panels/boards used in the production of Nordic Swan
Ecolabelled buildings either as (building) panels/boards, boards in floors or boards
in fittings. The requirement does not apply to panels solely marketed as facade
panels, solid wooden worktops and individual fixture details such as a hat or shoe
shelf.
Product name, Denmark

Product name, Finland

Product name, Iceland

Product name, Norway

Product name, Sweden

Manufacturer

Product description

☐ Wood based panels/boards
☐ Boards in floorings

☐ Boards in doors and fittings

☐ Mouldings, baseboards and frames

1. Does the emission of free formaldehyde exceed the limit stated below, in
accordance with the current version of the standard at the time of sampling? Please
tick below and attach test results.
EN 717-1:
0.062 mg/m3 for wood based panels and fitments

Yes ☐

No ☐

EN 16516:
0.124 mg/ m3 for wood based panels and fitments

Yes ☐

No ☐

0.03 mg/ m3 for laminate panels and fitments

Yes ☐

No ☐
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Signature of panel/board manufacturer
City and Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.

Uudisrakennukset

91 (96)

Pohjoismainen Ympäristömerkintä
Lausuntoversio

Appendix 13

089/0.0

12. tammikuuta 2022

Declaration – tree species with restricted
use

Name of the applicant/supplier:

Name of Nordic Swan Ecolabelled project (filled by applicant):

Version and date of the list of restricted tree species used

The declaration is completed by the applicant for the whole project and for the
wood containing products that are not subjected to declaration in the supply chain
declaration portal:

It is hereby confirmed that no tree species on the list of restricted tree species are
used in the construction of the Nordic Swan Ecolabelled building – including woodbased products used in construction but not incorporated in the building, such as
wood in casting moulds.

The declaration is completed by the supplier of the wood containing products in the
case of wood containing products that are subject to declaration in the supply chain
declaration portal:

It is hereby confirmed that no tree species on the list of restricted tree species are
used in the wood-based products.
The list of restricted tree species is located on the website: http://www.nordicecolabel.org/certification/paper-pulp-printing/pulp--paper-producers/forestryrequirements-2020/.
If tree species listed in either b, c or d (see the requirement) are intended to be used
in the project, this has to be documented by the supplier of the specific tree species.
Tree species listed in either b, c or d cannot be used in the project without prior
approval by Nordic Ecolabelling.
Signature
Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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Ecology report

The scope of the biodiversity mapping must be adapted to the size and condition of
the building site. The analysis must emphasise multi-functionality and describe
which ecology is needed on the site to maintain the ecosystem.
National methods for mapping and evaluating biodiversity can be used but must be
adapted to the type of biodiversity found on building plots. For example, all sites of
importance for biodiversity must be registered (i.e. any method requirements for
minimum area are deleted), red-listed and invasive species must be mapped in the
entire area, and elements with ecological value that may not be covered by the
national mapping instructions must also be registered. For example large old trees.
Information from public databases must be used as much as possible. The surveyor
can otherwise use data collected during an inspection of the site at one or more
appropriate times during the year, when different plant and animal species are
present. The content of the report must be representative of the biodiversity as it is
on the building site, before the initial work begins.
Examples of measures that can be evaluated in the report:
•

Planting of trees

•

Green roofs

•

Creation of rain beds, open waterways with natural banks and moisture
biotopes for surface water management. Must be assessed in collaboration
with the developer’s professionals for water and sewerage and landscape
architects.

•

Create possibility for urban cultivation, e.g. in cultivation boxes. The
placement in relation to the building must be considered.

•

Compost for garden waste

•

Planting of local plants that benefit pollinators (bumblebees, honey bees,
etc.) and planting of edible plants.

•

Create habitats for local species of insects, birds, bats and flying squirrels
and ponds for amphibians.
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Daylight provision

Daylight must be documented according to EN 17037 Daylight in buildings, Annex
B. The following two methods can be used:
Method 1: A calculation method based on daylight factor and cumulative daylight
availability data. At least 50% of the utilised** area in a room must meet the target
daylight factor (DT)* given in obligatory requirement O39. For the point
requirement, at least 95% of the utilised area must reach the target daylight factor
in P16.
Method 2: A calculation method based on the direct prediction of illuminance
levels using hourly climate data of diffuse skylight and direct sunlight. At least 50%
of the utilised area in a room must meet the target illuminance given in obligatory
requirement O39. For the point requirement, at least 95% of the utilised area must
reach the target illuminance in P16.
All the simulations must be done with no furnishings other than those permanently
installed.
All calculations must be done for a median daylight factor and/or median
illuminance level to fulfil the requirement.
The reflectance values used in the modelling of the daylight provision need to be
within the range provided in the Table below. Default values must be used when
the specific surface reflectance value of the material is unknown.
Table 1

Values of reflectance for different surfaces.

Surface

Range (EN 17037:2018)

Default values (EN 17037:2018)

Ceiling

0.7-0.9

0.7

Interior walls

0.5-0.8

0.5

Floor

0.2-0.4

0.2

Exterior walls

0.2-0.4

0.2

Exterior ground

0.2

0.2

* Target daylight factor (DT) is defined as the ratio of the light level inside a
structure to the light level outside the structure, for a given illuminance level on
the inside.
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Parameters for thermal comfort simulations

Parameters to be set for the dynamic simulation of thermal comfort according to
requirement O40.
Parameters for the dynamic simulation
Climate Files

SE: Sveby-SMHI normal year, DK: DRY 2013, NO: according to NS 3031 FI/IS: none for
the time being.
or similar

Climate zone

Climate zone corresponding to the building location

Internal heat loads

100% of internal heat loads coming from equipment, lighting and occupants

Air velocity

0.15 m/s

Clothing coefficient (clo)

0.5

Metabolic rate (met)

1.2

Window openings

≤10%

Solar shading and blinds

Drawn or scheduled

Other parameters

According to ISO 7730
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Non-conformity report template

Which requirement does the
non-comformity corner?

State relevant product and
producer if relevant

Describe what has
happened in relation to the
non-conformity.

Why did the non-conformity
occur ?

Extent, i.e. amount

Corrective measures already
taken

Improvements and
prohibitive measures to be
implemented

Signature
Date

Company

Name of contact person

Signature by contact person

Phone

E-mail

A correctly signed declaration can result in the acceptance of use of the construction product in Nordic Swan Ecolabelled
buildings. This shall not be mixed up with the Nordic Swan Ecolabelling of the construction product.
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