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Joutsenmerkin
kriteeriehdotus

uudisrakennuksille

Webinaari alkaa klo 9:00



Note: Footer 55 strokes and Source 125 strokes to fit all slides

Muutama käytännön asia

• Webinaari klo 9.00−10.30

• Tilaisuus tallennetaan

• Pyydämme, että osallistujat pitävät mikrofonit ja kamerat pois päältä

• Kysymykset pyydämme chatissä. Vastaamme esityksen lomassa tai chatin puolella aikataulun rajoissa.

• Lausuntoehdotusta koskevat kommentit tulee antaa lausuntovastauksina, ei chatissa. Kaikkiin 

lausuntovastavastauksiin vastataan kirjallisesti lausuntoyhteenvedossa.

• Vinkki: Jos yhteys on huono, sulje muut ohjelmat
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Keitä olemme

Ympäristömerkintä Suomi Oy:

Minna Kinnari, markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Riikka Holopainen, toimitusjohtaja

Karin Bergbom, kriteeripäällikkö

Heidi Vaarala, tuoteryhmävastaava

Uudisrakennnusten kriteerien lausuntoehdotus on 

valmisteltu pohjoismaisessa asiantuntijaryhmässä. 

Projektipäällikkönä on Stinus Kappel Andersen (DK).
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Ympäristömerkintä Suomi Oy

• Toimii ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 

toimeksiannosta

• Vastuussa Pohjoismaisesta ympäristömerkistä Joutsenmerkistä (Nordic 

Swan Ecolabel) ja yhteiseurooppalaisesta EU-ympäristömerkistä (EU 

Ecolabel)

• Julkiset kriteerit, julkinen lausuntokierros

• Osinkoa jakamaton

• GENin (Global Ecolabelling Network) ja YK:n Global Compactin jäsen

ISO 14024 -standardin mukainen tyypin 1 ympäristömerkki

• Kattavat ja valvottavat ympäristövaatimukset

• Riippumaton

• Vaatimuksia tiukennetaan säännöllisesti

• Elinkaaritarkastelu
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Pohjoismaiden
yhteinen ympäristömerkki

• Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuin 

ympäristömerkki

• Kriteerit 60 eri tuote- ja palveluryhmälle

• Suomalaisista ja pohjoismaalaisista 93 % tunnistaa 

Joutsenmerkin

• Suomen 7. arvostetuin brändi yli 500 brändin 

joukosta

• 80 % suomalaisista on sitä mieltä, että 

Joutsenmerkki helpottaa ympäristöystävällisten 

valintojen tekemistä

Lähteet:

Joutsenmerkin pohjoismainen kuluttajatutkimus 2019, IPSOS

Brändien arvostus -tutkimus 2021, Taloustutkimus 5
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Agenda

Joutsenmerkki rakentamisessa

Uusinnan tavoitteet

Lausuntovaihe

Lausuntoehdotuksen esittely
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Joutsenmerkki 
rakentamisessa
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Joutsenmerkityt 
rakennukset

• Rakenteilla

• Valmis
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Valmistuneet ja rakenteilla olevat Joutsenmerkki-kohteet 
Suomessa 2016-2021
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Rakentamisella suuri
ympäristövaikutus

• Rakennuksissa 

- käytetään lähes 40 % kaikesta Suomessa 

kulutettavasta energiasta 

- aiheuttavat yli 30 % päästöistä. 

• Kaikissa Joutsenmerkityissä asuinrakennuksissa

A-energialuokka

• Ilmastovaikutus 15 % pienempi

Joutsenmerkityn kerrostalon ilmastovaikutus 15% 

pienempi kuin keskivertokohteessa

• Joutsenmerkityssä päiväkodissa selkeästi

parempi sisäilmasto

• Rakennustuotetietokannassa 45 000 tarkastettua

tuotetta

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/

https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2018/12/Hiilijalanj%C3%A4ljen-pienent%C3%A4minen-

kustannustehokkaasti_2018.pdf

http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257291/FULLTEXT01.pdf
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Kerrostalojen energialuokka Suomessa 2018-2021
Lähde: energiatodistusrekisteri.fi

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Materiaalitehokkuus/
https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2018/12/Hiilijalanj%C3%A4ljen-pienent%C3%A4minen-kustannustehokkaasti_2018.pdf
http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1257291/FULLTEXT01.pdf
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ja aikataulu
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Uusinnan tavoitteet
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Tavoite Perustelu

Laajennus

toimistorakennuksiin

Kysyntä markkinoilla

EU-taxonomy compliance Varmistetaan, että Joutsenmerkityt kohteet

täyttävät taksonomian vaatimukset

Pieni ilmastovaikutus Varmistaa pieni ilmastokuorma koko

elinkaaren aikana

Energiatehokkuus Pieni käyttövaiheen energiakulutus

Kiertotalouden

vahvistaminen

Määrittää hyvät kiertotalousratkaisut

Luonnon monimuotoisuuden

vahvistaminen

Sekä rakennusvaiheessa että

käyttövaiheessa

Terveellinen sisäilmasto Tästä ei tingitä!
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EU-taksonomia

• EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä

• Tavoite on osoittaa minkälainen liiketoiminta on 

ympäristön kannalta kestävää

• Ohjaa sijoituksia ympäristön kannalta kestäviin

hankkeisiin

• Keskeinen periaate on ”ei merkittävää haittaa” -

vaatimukset (Do-No-Significant-Harm, DNSH)

• Työkalu EU:n ympäristö- ja ilmastotavoitteiden 

saavuttamiseksi

• Joutsenmerkin kriteeriehdotuksessa on huomioitu 

EU-taksonomia
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Mitä seuraavaksi

• Lausuntoaika päättyy 14.3.2022

• Vastauslomake löytyy kotisivuiltamme

• Arvostamme lausuntovastauksia

• Lausuntoyhteenveto on julkinen

• Kriteerit muokataan lausunnon jälkeen

• Ympäristömerkintälautakunta hyväksyy kriteerit

(syksy 2022)
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Kriteeridokumentin sisältö ja 
rakenne
Kriteeriehdotus kattaa

• Asuinrakennukset

• Opetusrakennukset

• Toimistorakennukset

Kriteeriehdotuksessa on

• 10 osiota

• 48 pakollista vaatimusta (O-vaatimus)

• 18 pistevaatimusta (P-vaatimus)

Suomenkielinen kriteeridokumentti on käännös 

englanninkielisestä asiakirjasta. Ristiriitatapauksissa 

pätee alkuperäinen teksti.
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Painopistealueet

Energia Ilmasto Kiertotalous ja resurssitehokkuus
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Energia

O3 Rakennuksen energiankäyttö 

• Asuinrakennukset ja toimistorakennukset:

Energialuokka A

• Opetusrakennukset:

20% parempi kuin asetuksen raja-arvo 100 kWh/m2 

O4 Valaistuksen hallinta 

• Ulkovalaistuksella automaattinen tarveohjaus.

• Sisävalaistuksen hallinta – vaatimukset vaihtelevat 

rakennustyypin mukaan.

Svanemærket byggeri - præsentation for (kunde) (dato)18
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Energia

O5 Energiatehokkaat kodinkoneet

• Energiavaatimus myös tietyille ammattikäytön 

keittiölaitteille.

Svanemærket byggeri - præsentation for (kunde) (dato)19
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Energia
O6 Vettä säästävät saniteettikalusteet

• Vaatimus kalusteiden vedenkulutuksen 

enimmäismäärälle

P2 Energiatehokkaat ja vettä säästävät saniteettikalusteet 

ja tekniikat 

• Energiamerkityt saniteettikalusteet, kosketusvapaat 

hanat, harmaan veden hyödyntäminen
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Energia

P3 Energiankulutuksen ja kulutushuippujen hallinta 

• Kiinteistön automaatio- ja ohjausjärjestelmästä 

energiankulutuksen ohjaaminen ja sähkön 

kysyntäjouston mahdollistaminen. 

P4 Uusiutuvan energian talteenotto ja tuotanto, 

paikalliset lähteet 

• Aurinkosähköpaneelit

• Aurinkokeräimet

• Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmä

• Maalämpöpumppu, ulkoilma-vesi-lämpöpumppu tai 

poistoilmalämpöpumppu (kaukolämpöalueiden 

ulkopuolella)
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Ilmasto

O7 Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi (hiilijalanjälki) 

• Rakennuksen vähähiilisyyden arviointi pakollinen 

vaatimus, myöhemmässä vaiheessa arvioinnille lisätään 

raja-arvo.

P5 Hiilijalanjälkilaskelman laadunvarmistus

• Laskelman laadunvarmistuksessa mm. tietojen laatu ja 

herkkyysanalyysi.
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Ilmasto
O8 Sementti- ja betonituotteet

On valittava väh. kaksi betonirakennetta, niin että 50 paino-

%:ssa täytyy yksi seuraavista:

Sementtiklinkkerin, sementin tai vaihtoehtoisen 

sideaineen valmistaja

- EU-taksomian mukainen

- 75 % biopohjaisia ja/tai vaihtoehtoisia polttoaineita

- CO2-päästöjä vähennetään väh. 50 % hiilen talteenotolla 

ja varastoinnilla (CCS)

Betonituotteen valmistaja

Kansalliset betonin luokitusjärjestelmät -> A tai parempi 

Vastaava urakoitsija / rakennesuunnittelija / arkkitehti jne.

Uusiokäytetyt betoniosat
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Ilmasto 
O9 Teräs ja O10 Alumiini

Svanemærket byggeri - præsentation for (kunde) (dato)24

Teräs Alumiini

Mitä osia vaatimus

koskee

Rakenteen 

palkit ja pylväät, 

katto- ja 

julkisivupaneelit

ulkokäyttöön

Julkisivu- ja 

kattopaneelit, 

alumiini-

lasijulkisivujen

alumiiniprofiilit

Kierrätysmateriaalin 

osuus

Väh. 80 % Väh. 75 %

Uudelleenkäytettyjä 

osien osuus

Väh. 50 % Väh. 50 %

Tuotantoon

kohdistuvat

vaatimukset

Rautamalmi-

pohjainen

tuotanto

Alumiinin

primaari-

tuotanto

Lisäksi vaatimus raudoitusterästen kierrätysteräksen

osuudelle – 75 % / 95 %.
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Ilmasto 

O11 Rakennustyömaan polttoainerajoitukset

• Rakennustyömaalla esim. betonin kovettamiseen ja 

tilapäiseen lämmitykseen ja kuivaamiseen käytetyn 

energian on oltava fossiilitonta. 

P6 Rakennustyömaan koneet

• Työmaakoneet käyttävät fossiilitonta polttoainetta tai 

ovat päästöttömiä. 

P7 Polkupyöräliikenne 

• Rakennustyyppikohtaisia toimenpiteitä polkupyörien

käytön edistämiseksi: pyöräverstas, katetut

pyöräpaikat, runkolukitus jne.
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Kiertotalous ja 
resurssitehokkuus
O12 Rakennusjätteen hallinta

• Vähintään 85 % rakennustyömaalla syntyvästä vaarattomasta 

rakennusjätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöön, 

kierrätykseen ja muuhun materiaalin talteenottoon.

P8 Rakennusjätteen vähentäminen

• ≤15 kg/m2 - ≤35 kg/m, 1-5 pistettä

O13 Jätteiden lajittelu rakennuksen sisällä

• Lajitteluastiat vähintään kuudelle jakeelle

P9 Takaisinottojärjestelmät

• Tuottajan ylijäämämateriaalien/jätteen takaisinottojärjestelmät, 

esim. lattiapäällysteet, EPS/XPS, puukuitusementti jne. 
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Kiertotalous ja 
resurssitehokkuus

O16 Uudelleenkäytetyt rakennusmateriaalit

• Vähintään 25 % tietyn rakennustuotteen, kalusteen tai 

materiaalin tarpeesta tulee kattaa uudelleenkäytetyillä 

tuotteilla. 

P10 Uudelleenkäytetyt rakennusmateriaalit

• Uudelleenkäytettyjä rakennusmateriaaleja käytetään 

tietyssä vähimmäisosuudessa materiaalien 

kokonaistarpeesta

O15 Vaaralliset aineosat uudelleenkäytettävissä 

rakennustuotteissa

• Jos pätevä ulkoinen osapuoli tunnistaa riskin ei-toivotuista 

aineista, hyväksytyn laboratorion on vahvistettava sisältö 

oleellisiin raja-arvoihin nähden.
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Kiertotalous ja 
resurssitehokkuus

O14 Uusiutumattomista materiaaleista valmistetut ikkunat ja ulko-

ovet

• Alumiini: vähintään 40 % profiileissa tai ovissa tulee olla 

kierrätettyä.

• Teräksestä/ruostumaton teräs: vähintään 20 % karmeissa ja 

ovissa tulee olla kierrätettyä terästä.

• PVC: vähintään 30 % karmien ja ovien PVC:stä tulee olla 

kierrätettyä (lyijyä tai kadmiumia max 100 ppm)

P11 Uusiutuvista tai kierrätetyistä lähteistä peräisin olevat 

eristysmateriaalit

• EPS- tai XPS-eristeet, jotka sisältävät vähintään 30 %

kierrätysmateriaalia

• Esim. mineraalivillatuotteet, selluvillaeristeet ja puukuitueristeet;  

80 % kierrätysmateriaalia / uusiutuvaa materiaalia. 
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Kiertotalous ja 
resurssitehokkuus

O17 Purettavuuden ja mukautettavuuden suunnittelu 

(DfD/A)

• Osoitettava miten rakennus on suunniteltu 

lisäämään uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 

resurssitehokkuuden, mukautettavuuden, 

joustavuuden ja purkamisen näkökohdista. 

P12 Uusiutuvasta materiaalista valmistettu runko, 

julkisivu tai sisäseinät

• Rakennuksille, joiden runko, julkisivu tai sisäseinät 

on valmistettu puusta, annetaan pisteitä 

vähimmäisosuuden täyttyessä.
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O18 Tuotelista ja O19 Materiaaliloki

• Listaus rakentamisessa käytetyistä tuotteista ja 

materiaaleista 

• Listaus luovutettava rakennuksen omistajalle
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• Osiossa 1 on kuvattu mitä vaatimukset koskevat

• Materiaalivaatimusten laajuudesta, esim.

- Materiaalivaatimukset koskevat kaikkia 

kapillaarikerroksen yläpuolella olevia rakenteita

- Rakennusprojektiin kuuluvien ulkoalueiden materiaalit 

kuuluvat vaatimusten piiriin

• Vaatimusten piiriin ei kuulu mm.

- Tekniset tilat

- Hissit

- Veden, ilmanvaihdon ja lämmityksen asennus- ja 

ohjausyksiköt

• Tehdasvalmisteisiin tuotteisiin sovelletaan samoja 

kemikaali- ja materiaalivaatimuksia kuin jos ne 

rakennettaisiin paikan päällä
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O20-O25 Kemialliset tuotteet

• Tuotteilta kielletään haitallisimmat ympäristö- ja 

terveysluokitukset 

- Huom. vaaralauseke H317 lisätty

• Aineosatasolla kielletään CRM-luokitus

• Säilöntäaineiden enimmäispitoisuudelle raja-arvot 

sisäkäytön tuotteille

• Kiellettyjä yhdisteryhmiä mm:

- Hormonitoimintaa häiritsevät yhdisteet

- Raskasmetallit

- Nanopartikkelit
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Rajoitetut materiaalit rakennustuotteissa

PVC

O26 Halogeenivapaat vahvavirtakaapelit

O27 Lattioiden, kattojen ja seinien pintakerrokset ja 

sisäovet

Painekyllästetty puu

O28 Puutavara ulkokäyttöön

Kupari

O29 Kupari 

Muovi- tai kumirouhe

O30 Rouhetäytteet leikkikentillä ja ulkoalueilla 
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Rakennustuotteet – sisältyvät aineosat ja emissiot 

O31 Aineosat, joita rakennustuotteet ja -materiaalit 

eivät saa sisältää mm:

- Lyhytketjuiset ja keskiketjuiset klooriparafiinit 

- Halogenoidut palonestoaineet

- Ftalaatit

O32 Antimikrobiset pintakäsittelyt

- Tätä ei materiaalien osalta vahvista tuotteen valmista 

vaan Joutsenmerkkikohteen rakentaja (hakija) 

O33 Formaldehydiemissiot

- Vaatimus kattaa kaikki puupohjaiset ja laminoidut 

paneelit ja levyt sisäkäyttöön, jotka sisältävät 

formaldehydipohjaisia lisäaineita

- Vaatimuksen täyttyminen osoitetaan alittamalla raja-

arvot testimenetelmien EN 717-1 tai EN 16516 

mukaisilla testituloksilla
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P13 Ympäristömerkityt tuotteet
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Ympäristömerkittyjen tuotteiden hyödyt

Joutsenmerkkikohdetta rakentavalle:

- ympäristömerkityt tuotteet täyttävät automaattisesti

materiaalivaatimukset

- hakija saa pisteitä ympäristömerkittyjen tuotteiden

käytöstä

Ympäristömerkkien hyödyt materiaalivalmistajille:

- ympäristövastuullisuus

- brändin vahvistaminen

- kilpailijoista erottautuminen
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Luonnon monimuotoisuus 

O35 Puun ja bambun 

jäljitettävyys ja sertifiointi

• Puuraaka-aineen 

toimittajalla on oltava 

voimassa oleva 

alkuperäketjun (CoC) 

sertifiointi.

• Vähintään 70 

painoprosenttia kaikesta 

Joutsenmerkityssä 

rakennuksessa

käytettävästä puuraaka-

aineesta ja bambusta 

sertifioitua.
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- Rakennuksen puurakenteissa 

käytettävät rungot, ristikot, 

pystypuut ja palkit

- Kattojen, seinien ja lattioiden 

alustat, 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

- Puukuitueristeet

O34 Puulajit, joiden käyttöä on rajoitettu

Rajoitettujen puulajien lista (2020)
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Luonnon monimuotoisuus 

O36 Ekologiaraportti

• Biologin/ekologin on laadittava rakennustyömaan

kattava ekologiaraportti

• Ekologiaraportin tulee sisältää:

a) Arviointi, onko rakennustyömaa

- EU:n LUCAS-tutkimuksen mukainen viljelysmaa, jonka 

viljavuus ja maanalainen biologinen monimuotoisuus on 

kohtalainen tai korkea;

- Maa-alue, joka vastaa kansallisessa 

kasvihuonekaasumäärien laskennassa käytettyä metsän 

määritelmää tai sellaisen puuttuessa FAO:n metsän 

määritelmää.

b) Rakennustyömaan luonnon monimuotoisuuden ja 

luontoarvojen kartoitus. 

c) Suositellut toimet luonnon monimuotoisuuden 

säilyttämiseksi ja lisäämiseksi tai monimuotoisuuden 

vähenemisen kompensoimiseksi
38
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Luonnon monimuotoisuus 

O37 Toimenpiteet luonnon monimuotoisuudelle 

A: Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja 

suojeleminen rakennuspaikalla

• Mitä ekologiaraportin sisältämiä toimenpide-

ehdotuksia otetaan käyttöön

• Kaksi vaihtoehtoa sen mukaan kuka omistaa tontin,

jolle rakennetaan

B: Suojelu- ja ylläpitosuunnitelma:

• Laaditaan rakennuksen tulevien asukkaita/käyttäjiä

varten
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Luonnon monimuotoisuus 

P14 Luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja 

suojelu

• Toimenpiteet, jotka säilyttävät ja lisäävät 

monimuotoisuutta. Esimerkiksi:

- viherkatot

- läpäisevät pinnat

- monimuotoiset puutarhat

- elinalueiden luominen paikallisille hyönteislajeille, 

linnuille, lepakoille, liito-oraville tai lampien 

perustaminen sammakkoeläimille
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Sisäilmasto
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O38 Akustiikka

• Parametrit: äänitasoeroluku, askeläänitasoluku ja 

jälkikaiunta-aika

• Pakollinen vaatimus kaikille rakennustyypeille

P15 Akustiikan laadunvarmistus

• Vaatimuksen O38 parametrin kontrollimitaus

O39 Päivänvalon saatavuus

P16 Päivänvalokokemuksen optimointi

• Vaatimukset perustuvat eurooppalaiseen

päivänvalostandardiin CEN 17037

• Päivänvalon saatavuus arvioidaan määrittämällä

joko päivänvalosuhde tai valaistustaso.
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Sisäilmasto

42

O40 Lämpöviihtyminen ja ylilämpeneminen

• Vaatimus koskee kaikkia rakennustyypejä

P17 Aurinkosuojaus ja energiatehokkaat

jäähdytystekniikat

• Pisteitä mahdollista saada esim. ulkoisesta

aurinkosuojauksesta ja kaukojäähdytyksestä
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O41 Radon

• Rakennukset täytyy rakentaa radonturvallisiksi

O42 Kosteuden ehkäiseminen

• Kosteudenhallintasuunnitelma

• Kosteusmittaussuunnitelma

• Kosteudenhallintakoordinaattori

O43 Sisäilman laatu

• Toimistorakennukset ja opetusrakennukset, 

senioritalot/palvelutalot ja palvelukodit:
- CO2-pitoisuuteen perustuvat automaattisen

tarveohjauksen anturit 

- sisäilman CO2:n

enimmäispitoisuutta 1000 ppm

• Asuinrakennukset:
- liesituulettimeen tarvittava tuloilma on syötettävä 

automaattisesti ilman asukkaalta tarvittavia 

toimenpiteitä

- vähintään yksi ulos avattava ikkuna/ovi tulee olla 

kaikissa makuuhuoneissa ja olohuoneissa
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Muut osiot

Innovaatiot ja muut vihreät aloitteet

• P18 Innovaatiot ja muut vihreät aloitteet

- Pisteitä mahdollista saada esim. puutavarasta, joka peräisin 

jatkuvapeitteisen kasvatuksen mukaisesti hoidetusta 

metsästä

Rakentamisprosessin laadunhallinta

• O44 Ilmatiiveys

• O45 Materiaali- ja kemikaalivaatimusten 

noudattaminen

• O46 Tiedot rakennusprosessiin osallistuville

O47 Odottamattomat poikkeukset

• O48 Urakoitsijan omavalvontajärjestelmä
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Pistevaatimukset
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Lausuntoaika päättyy 14.3.2022

Lausuntovastaukset vastauslomakkeella

Pyydämme varmistamaan, että omat sidosryhmät

ovat saaneet tiedon lausuntovaiheesta.

Lisätiedot:

Heidi Vaarala

heidi.vaarala@ecolabel.fi

040-5288597

Kiitos!
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